
  

 

 

 

 

  

  
  

  



  

   



  

  المملكــة العربیـــة السعودیــة

  الي ـــــــــــــــم العـــــــــــالتعلی

  رى ـــــــــة أم القــــــــــــجامع

  كلیة التربیة لالقتصاد المنزلي

  ةـــــــــرمـــة المكـــــــــــبمك

  

  

إستخدامات سعف النخیل في إبداعات زخرفیة بإستخدام 
  غرز التطریز

لة مقدمة إلى قسم المالبس والنسیج ضمن متطلبات الحصول على درجة رسا
  الماجستیر بقسم المالبس والنسیج تخصص تاریخ المالبس والتطریز

  

  

  

  :إعداد الطالبة 

  نھى بنت عتیق اهللا أحمد الحربي 

  

  

  إشراف 

  حوریة بنت عبد اهللا برأت تركستاني . د . م . أ 

  أستاذ المالبس والنسیج المشارك 

  بكلیة التربیة لالقتصاد المنزلي بمكة المكرمة 

  م  ٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠

  



  

  



  

 



  

  شكر وتقدیر
یدنا محمد الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على سید األنبیاء والمرسلین س

  ..وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 

وجل أوًال وأخیرًا أن ساعدني وأعانني وھداني إلتمام ھذه الرسالة  وأشكر اهللا عز
  ..المتواضعة فھو نعم المولى ونعم النصیر 

ثم أخص بالشكر الجزیل والدتي الحبیبة التي بذلت معي الجھد األكبر إلتمام ھذه 
 ومتابعتھا الدائمة ألعمالي ومدھا لي بجمیع ما الرسالة بتعلیمھا لي لحرفة الخوص

مع دعائھا الدائم وتشجیعھا لي ، احتجت إلیھ من معلومات ھامة في ھذا المجال 
طوال فترة بحثي فجزاھا اهللا خیر الجزاء وثّقل موازینھا وجعلھا من ورثة الفردوس 

  .األعلى 

اندتھم لي ودعائھم لي مسأخواني وأخواتي على كما أتوجھ بالشكر إلى أبي الغالي و
  ..فجزاھم اهللا خیرًا ، ودعمھم المعنوي المستمر 

غازي المحمادي الذي كان المساعد األول / كما اخص بالشكر زوج اختي المھندس
  ..فجزاه اهللا خیرًا ، لي في ھذا البحث في كل ما یخص الكمبیوتر والتصویر 

ي كان لي نعم المشجع والمعین كما أتوجھ بعظیم التقدیر والعرفان زوجي الغالي الذ 
وفي مجال الدراسة خاصة فلم یبخل علي بإرشاداتھ ونصائحھ ، في حیاتي عامة 

فجزاه اهللا عني خیر الجزاء ، وتحمل انشغالي عنھ ، ودعمھ المادي والمعنوي 
  ..   ومتعھ بالصحة والعافیة 

سھیلة .المنزلي د كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى سعادة عمیدة كلیة التربیة لالقتصاد
لما أمداني بھ من مراجع قیمة ، خدیجة نادر .وسعادة الدكتورة ، حسن المنتصر 

  .أفادتني في ھذا البحث 

حوریة .د( ویسرني أن أتقدم بالشكر واالمتنان والتقدیر ألستاذتي المشرفة الجلیلة 
ن لي بعد اهللا فقد كانت نعم المعی، لمساعدتھا القیمة وتوجیھاتھا الكریمة ) تركستاني 

عز وجل إلى ان وصل ھذا البحث إلى صورتھ النھائیة فكانت لي خیر ناصح أمین 
  .ھ في میزان أعمالھا جزاء وجعلفجزاھا اهللا عني خیر ال، 

كما أشكر القائمین على الھیئة العلیا للسیاحة واآلثار بمنطقة الریاض لما قدموه لي 
  ..ني في بحثي من تسھیالت للحصول على مراجع نافعة أفادت



  

وكذلك أشكر القائمین على وزارة الزراعة والمیاه في محافظة جدة لتقدیم المساعدة 
  .وتسھیل الحصول على المراجع المفیدة 

ھدى بجود لمساعدتھا لي في إخراج التصمیمات عن / كما أشكر األخت العزیزة 
ي بالمراجع أفنان قاضي لمدھا ل/ كما أشكر الصدیقة العزیزة .طریق الفوتوشوب 

  . فجزاھم اهللا خیر الجزاء ، النافعة 

  ..كما أشكر كل من ساھم في إخراج البحث في ھذه الصورة 

ویسرني أن أتقدم بالشكر الجزیل لسعادة األستاذات المناقشات لقبولھن االشتراك في 
  ..  لجنة مناقشة بحثي 

  

  ...فجزى اهللا الجمیع عني خیر الجزاء                          

      الباحثة                                                                          
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  فھرس الموضوعات 
  رقم الصفحة   الموضوع

     خطة البحث:الباب األول 
  ١  المقدمة

  ٢  مشكلة البحث وتساؤالتھ
  ٣  أھمیة البحث 
  ٣  أھداف البحث

  ٤  فروض البحث
  ٤  البحث اتمصطلح

    الدراسة النظریة للبحث : الباب الثاني 
    الدراسات السابقة للبحث:الفصل األول

  ٨  دراسات مرتبطة بالزخرفة والتطریز:أوًال
  ١٢  دراسات مرتبطة بالحرف التقلیدیة:ثانیًا

    خیل وأنواعھتاریخ الن:الفصل الثاني
  ١٦  مقدمة

  ١٧  تاریخ النخیل : أوًال
  ١٧  رآن الكریمالنخیل في الق -١
  ١٩  النخیل في األحادیث النبویة -٢
  ٢١  النخیل في الشعر العربي-٣     
  ٢٢  .أھمیة النخیل:ثانیًا
  ٢٣  أنواع النخیل :ثالثًا

  ٢٣  التعریق اشجار النخیل ذات األوراق المروحیھ -١
  ٢٣  ـ النخیل القزمي أ 

  ٢٤  ـ نخیل المظالتب 
  ٢٤  ـ نخیل الدومج 
  ٢٥  لھواءـ نخیل طاحونة اد 

  ٢٥  اشجار النخیل ذات األوراق الریشیھ  -٢
  ٢٥  ـ نخیل السكرأ 

  ٢٦  ـ نخیل ذیل السمكھب 
  ٢٦  نخیل الشمع -ج
  ٢٦  نخیل جوز الھند  -د 

  ٢٧  ـ نخیل الزیت ھـ 
  ٢٨  نخیل العاج -و

  ٢٨  ـ نخیل البلحي 
  ٢٩  التعریف بنخیل البلح  -٣



 ب 
 

  ٢٩  ـ تاریخ ونشأة زراعة البلحأ 
  ٣٠  ق زراعة نخیل البلحـ مناطب 
  ٣٠  اجزاء نخیل البلح -ج 

  ٣٣  الصناعات القائمة على المنتجات الثانویة للنخیل :رابعًا
  ٣٤  ـ النخیل كثروة زراعیة من ثروات المملكة ١
  ٣٤  ـ اھم مناطق زراعة النخیل في المملكة العربیة السعودیة ٢
  ٣٤  ـ المنطقة الشرقیة أ 

  ٣٥  لقصیم ـ المنطقة الوسطى واب 
  ٣٥  الغربیة والجنوبیة  تینـ المنطقج 
  ٣٥  ة في الصناعات المختلفـ األجزاء المختلفة للنخلة والمستخدمة ٣

    الخوص  :الفصل الثالث
  ٤٢  :تاریخ الخوص قدیمًا : أوًال 

  ٤٢  ـ الخوص في الحضارات الشرقیة القدیمة١
  ٤٣  ة انیموص في الحضارتین اإلغریقیة و الروـ الخ٢
  ٤٤   ـ المنتجات الخوصیة قدیمًا٣

  ٤٥  الخوص في المملكة العربیة السعودیة :ثانیًا
  ٤٥  ـ الحرف الیدویة في المملكة العربیة السعودیة ١
  ٤٥  الحرف الیدویة تعریف ـ  أ

  ٤٦  ھم الحرف الیدویة في المملكة العربیة السعودیةأ -ب
  ٤٧  عدد الحرفیین بالمملكة في الوقت الحاضر -ج 
  ٤٨  ـ ارتباط الحرف التقلیدیة بالسیاحة   د

  ٥٠  لمنتجات الحرف الیدویةھـ ـ القیمة االقتصادیة 
  ٥٣  في تنمیة الحرف والصناعات التقلیدیة ھیئة العلیا للسیاحةـ دور الو 
  ٥٥  ـ حرفة الخوص وفنھا وأھمیتھا في المملكة العربیة السعودیةي 

    فنونة –اریخة ت –التطریز الیدوي : الفصل الرابع
  ٥٨  وتعریفھ تاریخ التطریز :أوًال

  ٦٠   في التطریز أنواع الخیوط المستخدمة - أ 
  ٦٢  أنواع الغرز الیدویة -ب
  ٦٨  الخامات المكملة للزخرفة والتطریز -ج 

  ٦٨  أھمیة التصمیم وعناصرة في التطریز :ثانیًا
  ٦٨  مفھوم التصمیم  - أ 
  ٦٩  التصمیم عناصر  -ب
  ٧٠  التصمیم عوامل المؤثرة فيال –ج 
  ٧١  العوامل المؤثرة في عملیة التصمیم الخارجة عن البناء الفني –د 

  ٧٢  اسس التصمیم الزخرفي  :ثالثًا
  ٨١  تولیف الخامات المتنوعة بما یتماشى مع احتیاجات المنتج :رابعًا



 ج 
 

  ٨١  كیفیة اختیار الوحدات الزخرفیة المناسبة :خامسًا
  ٨٢  لمؤثرة في التصمیم الزخرفيالعوامل ا - أ 
  ٨٢  مصادر الوحدات الزخرفیة -ب

  ٨٣  األلوان ومدى تأثیرھا على جمالیات التطریز :سادسًا
  ٨٣  تعریف اللون  - أ 
  ٨٥  "إسم اللون "  كنة اللون -ب
  ٨٥  قیمة اللون -ج 
  ٨٥  "شدة اللون "  الكروما -د 
  ٨٥  قوائم األلوان  -ط 
  ٨٩  تباین األلوان  - ھـ 
  ٩٠  التغییر في القیمة اللونیة من خالل التباین -و

  ٩٠  التأثیر اللوني والمتطلبات الجمالیة للمنسوج -ي 
    الدراسة التطبیقیة للبحث : الباب الثالث 

    : الفصل األول 
  ٩٣  أھم الصعوبات -١
  ٩٤  منھج البحث -٢
  ٩٥  أدوات البحث -٣
  ٩٥  التسجیل الصوتي - أ 
  ٩٥  ي والفیدیوالتصویر الفوتوغراف -ب
  ٩٥  "سعف النخیل " الخوص  -ج
  ٩٥  المستخدمة الصبغات - د

  ٩٦  الخیوط المستخدمة - ھـ 
  ٩٧  المكمالت المستخدمة - و 

    مختارة من الخوصیات وحدات : الفصل الثاني 
  ٩٨  الوحدات المختارة من الخوصیات في المملكة العربیة السعودیة: أوًال

  ٩٨  الحصیر -١
  ٩٨  السفرة -٢
  ٩٨  "المروحة " المھفة  -٣
  ١٠٠  "الزبیل " الزنبیل  -٤
  ١٠١  المنسف -٥
  ١٠١  القبعة -٦
  ١٠٢  سجادة الصالة -٧
  ١٠٢  الغطاء -٨

  ١٠٣  تحلیل الوحدات المختارة من الخوصیات:  ثانیًا
خطوات تنفیذ تصمیمات معاصرة مستنبطة من : الفصل الثالث 

  الوحدات المختارة من الخوصیات
١٠٥  



 د 
 

  ١٠٥  مراحل عمل الخوصیات:  أوًال
  ١٠٥  مرحلة التحضیر -١
  ١٠٦  مرحلة التضفیر أو النسج -٢
  ١٠٦  " الجدائل  –الضفائر " السف   - أ

  ١١١  النسیج  - ب
  ١١٢  أھم األدوات المستخدمة في حرفة الخواصة:ًثانیا
  ١١٣  التجارب العملیة :ثالثًا
  ١١٤  معاصرةالزخارف والمكمالت المستخدمة في التصمیمات ال:ًرابعا

  ١١٤  الزخرفة بالخیوط المعدنیة  -١
  ١١٥  الزخرفة بخیوط القصب  - ٢
  ١١٥  الزخرف بالترتر   - ٣
  ١١٦  الزخرفة بالخرز -٤
  ١١٦  الزخرفة بالشرائط -٥
  ١١٧   كلیلالزخرفة بإضافة مادة اإل -٦
  ١١٧  بلیك الزخرفة بفن األ -٧

    لمنفذةتحلیل ومناقشة التصمیمات ا: الفصل الرابع 
  ١١٩  )١(تصمیم رقم : أوًال
  ١٢١  )٢(تصمیم رقم : ثانیًا
  ١٢٤  )٣(تصمیم رقم : ثالثًا

  ١٢٥  )٤(تصمیم رقم : رابعًا
  ١٢٧  )٥(تصمیم رقم : خامسًا
  ١٢٨  )٦(تصمیم رقم : سادسًا
  ١٢٩  )٧(تصمیم رقم : سابعًا
  ١٣١  )٨(تصمیم رقم : ثامنًا

  ١٣٢  )٩(تصمیم رقم : تاسعًا
  ١٣٤  )١٠(تصمیم رقم : عاشرًا

  ١٣٦  )١١(تصمیم رقم : حادي عشر
  ١٣٨  )١٢(تصمیم رقم : ثاني عشر
  ١٤٠  )١٣(تصمیم رقم : ثالث عشر
  ١٤٢  )١٤(تصمیم رقم : رابع عشر

  ١٤٤  )١٥(تصمیم رقم : خامس عشر
    النتائج والمناقشة: الباب الرابع 

  ١٤٨  مناقشة النتائج 
  ١٥٠  التوصیات
  ١٥١  المراجع 

  ١٦٠  الملخص باللغة العربیة 



 ه 
 

  ١٦٢  الملخص باللغة اإلنجلیزیة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 و 
 

  فھرس األشكال

  رقم الصفحة  عنوان الشكل  الرقم
  ٢٣  النخیل القزمي  -١
  ٢٤  نخیل المظالت  -٢
  ٢٤  نخیل الدوم  -٣
  ٢٥  نخیل طاحونة الھواء  -٤
  ٢٥  نخیل السكر  -٥
  ٢٦  نخیل ذیل السمكة  -٦
  ٢٦  ل الشمعنخی  -٧
  ٢٦  نخیل جوز الھند  -٨
  ٢٧  نخیل الزیت  -٩

  ٢٨  نخیل العاج  -١٠
  ٢٨  نخیل البلح  -١١
  ٣٠  جذع النخلة  -١٢
  ٣٠  قحوف النخلة   -١٣
  ٣١  جرید النخلة  -١٤
  ٣١  الخوص  -١٥
  ٣١  عقب النخلة  -١٦
  ٣١  السعف  -١٧
  ٣٢  سل النخلة  -١٨
  ٣٢  عراجین النخلة   -١٩
  ٣٢  البلح  -٢٠
  ٣٢  الرطب  -٢١
  ٣٢  التمر  -٢٢
  ٣٣  إشاء النخیل  -٢٣
  ٣٣  لیف النخیل   -٢٤
  ٤٣  الملك أشور بانیبال  -٢٥
  ٩٤  نموذج للتطریزبخوص النخیل  -٢٦
  ٩٥  الخوص المستخدم في البحث  -٢٧
  ٩٦  لون الخوص األزرق  -٢٨
  ٩٦  لون الخوص األخضر  -٢٩
  ٩٦  لون الخوص البنفسجي  -٣٠
  ٩٦  لون الخوص الفوشي  -٣١
  ٩٩  الحصیر  -٣٢
  ٩٩  السفرة  -٣٣
  ١٠٠  )المروحة(المھفة   -٣٤



 ز 
 

  ١٠٠  الزنبیل  -٣٥
  ١٠١  المنسف  -٣٦
  ١٠١  القبعة  -٣٧
  ١٠٢  سجادة الصالة  -٣٨
  ١٠٢  الغطاء  -٣٩
  ١٠٥  الطرف السفلي للخوص  -٤٠
  ١٠٥  الطرف العلوي للخوص  -٤١
  ١٠٦  طریقة فتح الخوص  -٤٢
  ١٠٦  طریقة فصل الخوص  -٤٣
  ١٠٧  وضیح مقاسات عمل الخوصت  -٤٤
  ١٠٧  الخطوة األولى لعمل جدائل الخوص  -٤٥
  ١٠٨  لعمل جدائل الخوصالخطوة الثانیة   -٤٦
  ١٠٨  لعمل جدائل الخوصالخطوة الثالثة   -٤٧
  ١٠٨  لعمل جدائل الخوص الخطوة الرابعة  -٤٨
  ١٠٨  لعمل جدائل الخوصالخطوة الخامسة   -٤٩
  ١٠٩  دائل الخوصلعمل ج الخطوة السادسة  -٥٠
  ١٠٩  لعمل جدائل الخوص الخطوة السابعة  -٥١
  ١٠٩  لعمل جدائل الخوص الخطوة الثامنة  -٥٢
  ١١٠  لعمل جدائل الخوص الخطوة التاسعة  -٥٣
  ١١٠  الخطوة األخیرة لعمل جدائل الخوص  -٥٤
  ١١٠  الخطوة األولى للف الضفیرة  -٥٥
  ١١١  الخطوة الثانیة  -٥٦
  ١١١  ةالخطوة الثالث  -٥٧
  ١١١  الخطوة األولى لعمل نسیج الخوص  -٥٨
  ١١٢  الخطوة الثانیة  -٥٩
  ١١٢  الخطوة الثالثة  -٦٠
  ١١٣  شكل إبرة الخوص  -٦١
  ١١٤  تصمیمات باستخدام الخیوط المعدنیة  -٦٢
  ١١٤  تصمیمات باستخدام الخیوط المعدنیة  -٦٣
  ١١٥  تصمیم باستخدام خیوط القصب  -٦٤
  ١١٦  م الترترتصمیمات باستخدا  -٦٥
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  المقدمة

إذ ترتبط ، تشكل الحرف والصناعات التقلیدیة أھم مقومات التراث المادي 

 ة یدویة تبدع نتاجًافھي تبدأ بنشاط فكري توجھھ المعرفة لمھار، بالعقل والجسد معًا 

ویلبي احتیاجاتھ ،عن صیغة متمیزة للتفاعل الحرفي للفرد مع بیئتھ مادیًا یعبر

  ) .م  ٢٠٠١،العدان ( واحتیاجات مجتمعھ 

من الحرف الشائعة والمعروفة " من سعف النخیل " وتعتبر صناعة السعفیات 

رة منذ القدم في المملكة العربیة السعودیة وذلك لتواجد أشجار النخیل التي تنمو بصو

طبیعیة في المملكة حیث تعتبر نخلة التمر المحصول األول بین محاصیل الفاكھة 

من ناحیة المساحة واإلنتاج في المملكة العربیة السعودیة فھي من أكبر الدول 

ملیون نخلة أغلبھا من  ٢٣المنتجة للتمور فقد وصل تعداد أشجار النخیل فیھا إلى 

المجلة ( في مختلف المناطق من المملكة  األصناف الجیدة والمعروفة والمنتشرة

  ) .م ٢٠٠٢، الزراعیة 

بأن العوامل الجغرافیة والبیئیة لھا تأثیر واضح ) م ١٩٨٨(وقد أكدت البسام 

  .ینعكس على الزخارف التي تتناولھا المرأة في مالبسھا التقلیدیة 

ھ واستطاع احتیاجاتولذا اعتمد اإلنسان قدیمًا على النخیل في توفیر العدید من 

االستفادة من جمیع أجزاء ھذه الشجرة واستخدامھا لتسھیل حیاتھ مما نتج عنھ العدید 

من الحرف التي اعتمدت على استغالل مختلف منتجات وأجزاء ھذه الشجرة والتي 

فن الخوص الذي اعتمد على سعف النخیل حیث تقطع  من أھمھا وأكثرھا شیوعًا

التعاشق فیما بینھا لتصبح كالنسیج ُتصنع منھ الكثیر  أوراق النخیل ثم یتم التشابك أو

المرأة تتفنن في تزیینھا وتنسیقھا بشكٍل متقن  فنجد، من األدوات والقطع المنزلیة 

h(لتحقق القیمة الجمالیة والوظیفیة معًا  p://www.almedan.net,2004 .(  
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متع بذوق رفیع بأن المرأه البدویة تت) م ١٩٨٣(وھذا ما أكدتھ دراسة مبروك 

فكانت تھتم كثیرًا بالشكل الزخرفي في ، في التأنق والتجمل رغم بساطة حیاتھا 

  .مالبسھا والذي یظھر واضحًا في التطریز

فھناك ، وھناك مجموعة من النظم البنائیة القائمة على الزخارف الشعبیة 

ًا للنظریات عالقة إیجابیة بین الفن الشعبي وفن الیوم حیث أمكن توظیف األول وفق

  ).م١٩٩٥، عاشور(الحدیثة في الفن التشكیلي 

إمكانیة تصمیم وتنفیذ زخارف ومنسوجات تجمع بین ) م١٩٩٣(كما أكدت بدر 

األصالة والتجدید والحفاظ على التراث النسیجي بالمنطقة الغربیة في المملكة 

  .العربیة السعودیة 

ریخ یمكن اإلستغناء عن ومن خالل زیادة الزخارف المرتبطة بالتراث وبالتا

وذلك من األزیاء التي تمثلت بكثرة ،إستیراد زخارف بعیدة عن قیمنا وتراثنا

أة البدویة تقوم بحیاكتھا زخارفھا المطرزة والتي كانت المر

  ).م٢٠٠٠،إبراھیم(بنفسھا

ویعد سعف النخیل من أھم وأبرز رموز التراث والتاریخ التي أبدعت من 

إستخدامات سعف (ومن ھنا تم إختیار موضوع البحث بعنوان ،خاللھ المرأة البدویة 

  ) . النخیل في إبداعات زخرفیة بإستخدام غرز التطریز

  

  :مشكلة البحث وتساؤالتھ 

لقد تنوعت الحرف والصناعات التقلیدیة بتنوع مقوماتھا وفقًا لطبیعة المناطق 

أما بعض ، بیرًا فازدھرت بعض ھذه الصناعات إزدھارًا ك،المختلفة وجغرافیتھا 

ومن ھذه الحرف حرفة السعفیات واإلستخدامات ، ھذه الحرف فقد أخذ في اإلندثار

وبالرغم من ِقدم ھذه المھنة وجمالھا إال أن إستخدامھا كان ، المختلفة لسعف النخیل 
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قاصرًا على بعض القطع المنزلیة دون إستخدامھا في مجاالت ملبسیة أو جمالیة 

  :التي تتمثل في التساؤالت التالیة ، مشكلة البحث  ومن ھنا تظھر،أخرى 

  ما مدى انتشار حرفة السعفیات في مناطق المملكة العربیة السعودیة ؟ -١

  ؟ للمنتجات التقلیدیةما ھي الطرق المستخدمة في تطویع سعف النخیل  -٢

ما مدى إمكانیة تطویر فن الخوص إلبتكار منتجات زخرفیة مختلفة      -٣

  للمالبس ؟كمكمالت 

  ما مدى إمكانیة إستخدام سعف النخیل لتنفیذ غرز التطریز المختلفة ؟ -٤

  

  :أھمیة البحث 

المساھمة في الحفاظ على تاریخ المملكة العربیة السعودیة من خالل دراسة 

والتعرف على الحرف والصناعات ، النخیل وأھمیتھ في اإلقتصاد القومي للبالد 

ماتھا عن طریق جمع الموروثات الحرفیة والصناعات التقلیدیة الیدویة وإستخدا

والعمل على ،التقلیدیة وتسجیلھا للحفاظ علیھا من اإلندثار والضیاع 

تطویراستخدامات سعف النخیل وفن الخوص حتى تتماشى مع حاضرنا عن طریق 

  .للمساھمھ في إنشاء مشروعات صغیرة للشباب الواعد، التطریز الیدوي إضافة 

  

  :ث أھداف البح

دراسة الطرق التقلیدیة المتبعة في تطویع سعف النخیل إلستخدامھ في  - ١

  .المنتجات التقلیدیة 

التعریف بأھم القطع المنتجة والمنفذة باستخدام سعف النخیل واألدوات التي  -٢

  .أستخدمت في تنفیذھا 
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  .فن التطریز الیدوي باستخدام سعف النخیل من عمل إبداعات زخرفیة  -٣

  .دام فن الخوص في كمالیات جمالیة تستخدم كمكمالت زینھ للمالبس استخ-٤

  

  :فروض البحث 

یمكن التعرف على الخصائص والسمات التقلیدیة للحرف الخوصیة عن  -١

  .طریق الدراسة التاریخیة لھذه الحرفة 

إمكانیة إحیاء حرفة السعفیات بدراسة وتحلیل منتجاتھا التقلیدیة عن طریق  -٢

  .جمالیة لھا استخدامات 

إمكانیة تطویع فن الخوص في إنتاج قطع ومكمالت ملبسیة معاصرة مع  -٣

  .الحفاظ على الھویة التقلیدیة للحرف الیدویة 

  

  :مصطلحات البحث 

  " Manual Embroidery "     التطریز الیدوي -١ 

  ).م  ١٩٧٧،محمد( التطریز إسم أعجمي مشتق من الكلمة الفارسیة طراز یدن 

وقد تتم عملیة التطریز ،سلوب زخرفة للمنسوجات بعد أن یتم نسجھا وھو أ

بواسطة إبر التطریز بخیوط ملونة عارضة من مادة أغلى أو أرخص من خامة 

النسیج أو بخیوط معدنیة ذھبیة أو فضیة أو مؤكسدة أو یتم التطریز بأي آلة أخرى 

، حسونة(  نیكیة في أدائھدمت اآلالت المیكاتقوم مقام اإلبر وفي العصر الحدیث استخ

  ) .م  ١٩٩٩

بأنھ تجمیل وتزیین الثوب أو القماش بخامات ) م ١٩٩٦(وتعرفھ میمني 

وینفذ التطریز بالخرز ، خارجیة تثبت علیھ بأشكال زخرفیة أو نباتیة أو رمزیة 
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الزجاجي أو خرز الرصاص أو الترتر أو اللؤلؤ أو بالكنتیل أو الخیوط الحریریة أو 

  .و خیوط القصب الذھبیة أو الفضة القطنیة أ

فقد عثر ، والتطریز ملحق بصناعة النسیج وھو معروف منذ العصور القدیمة 

الغرباوي ( على قطع من األقمشة المطرزة یرجع تاریخھا للدولة الوسطى الفرعونیة 

  ).ت ،د –

" وكلمة التطریز مأخوذة من المكان المعد إلنتاج المنسوجات بأنواعھا وھي 

  ). م ١٩٩٠ –إمام ) ( م ١٩١٩ –حسین " ( از الطر

وفي ھذا ،المیكانیكیة والتطریز الیدوي یتم تنفیذه یدویًا عوضَا عن اآلالت 

  .البحث یتم التطریز یدویًا باستخدام سعف النخیل 

  " Creative"             اإلبداع - ٢

إلیجاد فكرة ھو مزیج من الخیال العلمي المرن، لتطویر فكرة قدیمة، أو اإلبداع 

كانت الفكرة صغیرة، ینتج عنھا إنتاج متمیز غیر مألوف، یمكن تطبیقھ  جدیدة، مھما

h ، عبد اهللا المھیري( واستعمالھ p://www.alnoor.info,2006.(  

ǐƥǒƥơǃƒǍ ƔǒƱƤǃƒ)čĕĕē ǅ ( ƗƽǄƙƤǆ Ɩƥǒƥƞ ƗƕƓƞƙƪƒ Ǌǈƒ ǏǄƵ ƳƒƥƕǗƒ  ویعرفھ

ǒǂƽƙǃƒ ƗƿǚƱ ǎǍơǒ ÜƓǆ ƻƿǍǆǃ ƗƶƿǍƙǆ ƧǒƹǍ ƗǈǍƧǆǍ ÜƧǒƛǆǄǃ ƘƓƕƓƞƙƪǙƒ ƳǍǈƙǍ Ƨ

 ƗƶƪǍǆ ƘƓǆǍǄƶǆ ƗƼƓưƍ ǐƊ ÜýǒƮƽƙǃƒǍ Üƨǒǆǆǃƒ ǑǂƦǃƒ ƇƒƥǕƒ ǐƊ ƗǃƓƮǕƒǍ Ƨǒǂƽƙǃƒ

ƗǒƪǒƑƧǃƒ ƧƓǂƼǕƒ Ǐǃƍ ƗǒǄǒƮƽƙǍ.  

  "    Decoration "            الزخرفة - ٣

وتتكون وحدات الشكل الفني ، بأنھا التزیین والتحلیة ) م ١٩٨٤(یعرفھا الشال

 ار ونسق یسر الناظرین كالخطوط واأللوان واإلیقاعات كلھا تثیر حسًافي تكر

  .زخرفیًا سارًا 
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بأن الزخرفة ھي األساس الذي یبنى علیھ فن ) ت.د(وذكرت الغرباوي 

لتنوع غرز  تتعدد وتتشكل نظرًا" البرودریھ"والزخارف في فن التطریز ، التطریز 

لنوع الغرز  فن أصول وقواعد تحدد تبعًاوبذا یكون لكل ،التطریز المختلفة المتعددة 

  .المراد تنفیذھا فوق النسیج 

                               "        Palm Tress Fronds"    سعف النخیل - ٤

 الوریقات النابتة على المحور الرئیسي للورقة الریشیة والتي تسمى بـھو               

وإن كانت یابسة فتسمى ) خضرة(سمى كانت السعفة خضراء فت  فإن) السعفة(

فھي ذات اللون األصفر ) الخوافي ( أما) القلوب ( كما تسمى أوائل السعف بـ ،سعفة

حیث ، ویستخدم ھذا السعف في صناعة الخوص ، أو األصفر المائل إلى اإلخضرار

بعضھ ببعض بإجراء تداخل بین السعف  ) الرجل أو المرأة ( یقوم الخواص 

 ة حتى یصبح كالنسیج تصنع منھ القطع المختلفةلیة دقیقة وجمیلباألصابع بعم

)www. awamia.com,2006 (      .    

   :" The Integration of the Materials "التولیف بین الخامات - ٥

ویعني ھذا الفن ، استخدم الفنان المسلم تولیف الخامات بصورة محدودة جدًا 

للوصول إلى حلول ابتكاریھ باستخدام القیم  إضافة أنواع من الخامات بعضھا ببعض

  ) . م ٢٠٠١ –وآخرون ، أحمد ( الملمسیة لسطوع الخامات المتاحة 

  



 

  
  
  
  
  

  :الباب الثاني 
  

  :الفصل األول 
  

  
 .دراسات مرتبطة بالزخرفة والتطریز : أوًال  -

 

  .دراسات مرتبطة بالحرف التقلیدیة : ثانیًا  -
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  ..رفة والتطریز دراسات مرتبطة بالزخ: أوًال 
  
استخدام التقنیة الحدیثة البتكار "  رسالة ماجستیر بعنوان )م ٢٠٠٥( باحیدرة  - ١

بمنطقة مكة  –تصمیمات معاصرة للوحدات المطرزة من األزیاء التقلیدیة 
 ":المكرمة 

  :أھم النتائج 

أن دراسة تصمیمات الوحدات الزخرفیة المطرزة وتحلیلھا بواسطة برنامج   - أ
أوضحت مدى غنى ھذه التصمیمات واإلمكانات ، لى الحاسب اآللي الفوتوشوب ع

 .المتعددة لإلستفاده منھا 
لتحقیق ، إن اختیار الباحثة لبعض التصمیمات لتنفیذھا في شكل تجارب عملیة   - ب

للخامات المستخدمة في العالقة بین القیم والعناصر الفنیة والمعاییر الوظیفیة 
 .ي عملیات االبتكار في التصمیم للمصمم تعتبر ركیزة ھامھ فو، التنفیذ 

ماكینات : مثل ، ان استخدام التقنیات الحدیثة المتوفرة في األسواق المحلیة   - ت
التطریز بالكمبیوتر یؤدي إلى اإلنتھاء من التطریز بأسرع من الطرق التقلیدیة 

 .شكل التصمیم المختارفقًا لبكثیر وتنتج قطع غایة في الدقة واإلتقان و

  

دراسة تحلیلیة لزخارف البراقع "  رسالة دكتوراه بعنوان) م ٢٠٠٢(  یماني - ٢
 " الشعبیة لتصمیم كلف مالبس النساء وتنفیذھا بأسلوب النسجیات المرسومة 

  :أھم النتائج 
أن معظم البدویات بالمنطقة الغربیة تخلین عن البرقع الشعبي المليء بالزخارف   - أ

لخالي من الزخارف ماعدا بعض السیدات واستبدلنھ بالبرقع األسود ا، والعمالت 
 .الكبیرات في السن الالتي مازلن إلى اآلن یرتدین البرقع الشعبي ومتمسكات بھ 

استخدمت البدویة كل ما لدیھا من خرز وجلد ورصاص وخیوط قطنیة ومعدنیة   - ب
وحریریة وأشرطة وعمالت معدنیة متوارثة جیًال بعد جیل لتزیین براقعھن 

 .جة عالیة من الدقة واإلتقان في التنفیذ وإخراجھا على در
 
ابتكار تصمیمات مقتبسة من "  رسالة دكتوراه بعنوان) م ٢٠٠٢( حسن  - ٣

الزخارف في العصر العثماني وتوظیفھا إلثراء تكنولوجیا التصمیم الزخرفي 
 "والتطریز باستخدام الحاسب اآللي 

  :أھم النتائج 
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یة من التنوع تحمل سمة التناسق الحصول على تصمیمات زخرفیة على درجة عال  - أ
 .واالتزان وتصلح للتطبیق العلمي 

بأفضل النسب في الشكل و الحجم وبدقة ، استحداث تصمیمات زخرفیة متنوعة   - ب
 ) .األتوكاد ( متناھیة في التصمیم باستخدام الحاسب اآللي من خالل نظام 

 
زخارف الشعبیة دراسة تحلیلیة لل " رسالة ماجستیر بعنوان) م ٢٠٠٠( إبراھیم  - ٤

لمحافظة الشرقیة وتوظیفھا إلثراء مشروعات الصناعة الصغیرة بمشغوالت 
 .. "معاصرة 
  ..أھم النتائج 

إمكانیة زیادة الزخارف المستخدمة والمرتبطة بالتراث وبالتاریخ حتى یمكن   - أ
 .االستغناء عن استیراد زخارف بعیدة عن قیمنا وتراثنا 

وبألوان ، زخارفھا المطرزة یدویًا بغرزة الكنفاة  أن أزیاء البدویات تمثلت بكثرة  - ب
وتقوم البدویة ، متباینة یغلب علیھا اللون األحمر بدرجاتھ واألزرق بدرجاتھ 

أما اآلن فالثیاب البدویة ،بحیاكة مالبسھا بنفسھا وتطریزھا وكان ذلك قدیمًا 
 .المطرزة ال ترتدیھا إال المسنات فقط 

وتوزیعھا بأسالیب ، ل تكوینات زخرفیة جدیدة استخدام الحاسب اآللي في عم  - ت
وقیم لونیة مبتكرة وكذلك االستفادة من إمكانیاتھ من حیث الدقة في التصمیم 

 . والسرعة في األداء 
 

دراسة تحلیلیة لفن تولیف الخامات "  رسالة دكتوراه بعنوان) م ٢٠٠٠( الشیخ  - ٥
 "عاصرة بالتراث المصري واالستفاده منھ في تصمیم األزیاء الم

  :أھم النتائج 

دراسة وتحلیل بعض النماذج لفن التولیف عبر التراث المصري ثم االستفادة منھا في 
تحقق الباحثة التجریب بالخامات وما ینتج عنھ من ، تصمیمات معاصرة مبتكرة 

 . إضفاء ثراء وقیمة جمالیة لتصمیم الزي 

 

عض أسالیب تأثیر ب"  بحث منشور بعنوان )م ١٩٩٩( موسى وآخرون  - ٦
 ) :دراسة مقارنة (" التطریز على النسیج السادة واألطلس والوبري 

  :  أھم النتائج
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في حین أن ، بعض أسالیب التطریز ال تتفق مع بعض الخامات النسیجیة   - أ
 :األسالیب نفسھا تناسبھا خامات أخرى 

 .النسیج السادة تناسبھ جمیع أنواع التطریز  -١
 .ة خاصة عند اختیار أسالیب التطریز النسیج األطلس یحتاج إلى عنای -٢
 .النسیج الوبري ال یصلح لجمیع أسالیب التطریز  -٣
یتوقف نجاح أسلوب التطریز على االختیار األمثل للنسیج والخیط والتصمیم   - ب

 .وكذلك على اختیار األلوان المتوافقة 
  
 دراسة تحلیلیة للزخارف الشعبیة " رسالة ماجستیر بعنوان) م ١٩٩٩( إبراھیم  - ٧

 .. "  بواحة سیوه وتوظیفھا إلثراء مكمالت المالبس والمشغوالت السیاحیة
  :أھم النتائج 

تأثرت الزخارف الشعبیة بواحة سیوه وألوانھا بالبیئة الصحراویة وما تحملھ من   - أ
 .معتقدات 

العناصر الزخرفیة كانت عبارة عن زخارف نباتیة وحیوانیة وكانت جمیعھا   - ب
 .تتسم بالطابع الھندسي 

للون األسود ھو أكثر األلوان استخدامًا في الخلفیة ویستخدم علیھ قلیًال األصفر ا  - ت
 .للتأثر بالصحراء والشمس 

إمكانیة تطویع الزخارف الشعبیة للواحة في عمل تطبیقات لھا خصائص   - ث
حیث أنھا مشغوالت فنیة بعضھا ، المشغوالت السیاحیة ومكمالت المالبس 

الطابع القومي ویتوافر فیھا الكثیر من التقنیات  صغیرة الحجم خفیفة الوزن تحمل
 .الحدیثة 

أن التراث ما زال یشكل أحد المصادر األساسیة والحیویة الھامة التي تشكل نقطة   - ج
 .انطالق للعدید من العمال الفنیة والمعاصرة 

  

تأثیر بعض أسالیب "  رسالة ماجستیر بعنوان) م ١٩٩٧( دراسة القوصي  - ٨
 " ..السادة واألطلسي والوبري  التطریز على النسیج

  :أھم النتائج 

أن ھناك عالقة وثیقة ومؤثرة بین كل من أسالیب التطریز والنسیج وخیط التطریز 
 .والزخرفة فكل عنصر یؤثر في العناصر األخرى ویتأثر بھا 
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ابتكار تصمیمات زخرفیة قائمة "  رسالة ماجستیر بعنوان) م ١٩٩٥( عاشور  - ٩
یاء الشعبیة السعودیة ة لمختارات من زخارف األزعلى توظیف اإلیقاعی

 .. "ومكمالتھا 
  :أھم النتائج 

 .توصلت الباحثة إلى مجموعة من النظم البنائیة القائمة علیھا الزخارف الشعبیة   - أ
حیث أمكن توظیف األول وفقًا ، ھناك عالقة إیجابیة بین الفن الشعبي وفن الیوم   - ب

 . للنظریات الحدیثة في الفن التشكیلي
 

الخامة كعنصر إلھام وتوجیھ "  بحث منشور بعنوان) م ١٩٩٣(أبو القاسم  -١٠
 " .للفنان 

  :أھم النتائج 

وبالرغم من دورھا في تشكیل فنون ، أن لكل خامة كیان مستقل وأسلوب خاص بھا 
 .الحضارات إال أنھ ینبغي أال تطغى خصائصھا على شخصیة الفنان 

 
تأثیر التصمیمات المبتكرة من "  بعنوانرسالة ماجستیر ) م ١٩٨٩( اللبان  -١١

 " الفن اإلسالمي على مالبس المرأة السعودیة في بعض مدن المملكة 
  :أھم النتائج 

أن إضافة الزخارف اإلسالمیة المبتكرة للمالبس ترفع من قیمتھا االبتكاریة والفنیة   - أ
 .واالقتصادیة 

 .الحدیثة بوجھ عام  أن مكمالت المالبس أعطت تأثیرًا فنیًا عظیمًا للمالبس  - ب
  

النسیج والتطریز على مر "  دراسة منشورة بعنوان) م ١٩٧٤( دراسة فوده  -١٢
 " .العصور اإلسالمیة وأثره في المشغوالت الحدیثة 

  :أھم النتائج 
أھمیة تطویر الفنون المختلفة لالرتفاع بمستواھا الفني الذي یتمشى مع العصر  -١

 .الحدیث 
 .الزخارف في تصمیمات حدیثة  إمكانیة استخدام األلوان و -٢

 

   

  



١٢ 
 

  ..دراسات مرتبطة بالحرف التقلیدیة : ثانیًا 

كیفیة النھوض بتطویر الحرف "  بحث منشور بعنوان) م ٢٠٠٦( الغازي  - ١
 " :التقلیدیة في ضوء العولمة وأھمیة وسائل اإلعالم في التعریف بھا 

  :أھم النتائج 

افة المراحل سواء في مجال ضرورة المحافظة على المعاییر الدولیة في ك
وعدم االنجراف نحو السیاحة الرخیصة والتي تؤدي ، السیاحة أو الحرف الیدویة 

إلى ضیاع الذوق العام وانھیار الصناعة التقلیدیة وھذا یدعونا إلى االھتمام بتوجیھ 
وحل مشكلة البطالة ، االستثمارات بفاعلیة في مختلف الحرف لدعم وتنمیة العمل 

  .فتھا المكننة في عصرنا الحدیث وألغت دور اإلنسان الصانع المبدع التي خل

  

دور الحرف الیدویة في تنشیط "  بحث منشور بعنوان) م ٢٠٠٦( معروف  - ٢
القرى الحرفیة بند جدید على أجندة  –القطاع السیاحي في العالم اإلسالمي 

 " ..زیارات الوفود السیاحیة 

  :أھم النتائج 

ن فكرة إنشاء القرى الحرفیة التي یمكن ربطھا بالقطاع البد من االستفادة م
والتي تدفع بالتالي إلى وضع بند جدید على جدول رحالت الوفود ، السیاحي 
مما یؤدي إلى التفاعل بین الحرفي والسائح ، وھو زیارة القرى الحرفیة ، السیاحیة 

وفي ، حرفي فرصة إلقتناء قطعة أصلیة من ید ال" السائح " بشكل یوفر لألخیر 
ومعنى ، نفس الوقت إشعار الحرفي بشكل متواصل بأن ھناك طلب على منتوجھ 

یمنع عنھ شعور المراوحة ویدفعھ ،ذلك ترویج دائم وتسویق مستمر لھذا المنتوج 
فر وكما ی، بالتالي لإلبتكار الدائم لتلبیة رغبات السوق والمشترین المترددین علیھ 

مما ، الثقافي والتراثي والسیاحي الذي تتمیز بھ فرصة للدول للتعریف بالجانب 
  .یحرك مجاالت استقطاب وجذب المزید من الزوار والسائحین 

  

القیم الفنیة والوظیفیة لمنتجات "  بحث منشور بعنوان) م ٢٠٠٦(الصاعدي  - ٣
 " ...الحرف الیدویة وأثرھا على القطاع السیاحي 

  :أھم النتائج   
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دراسة فنیة مشمولة بإنتاج تطبیقي وكمنتجات تدل على أن تناولنا للحرف الیدویة ك
وكوظیفة تحقق بھا وعن طریقھا إضافات جدیدة في المجاالت الحرفیة ،ثقافة معینھ 

والكشف عن مزید من المالمح والقیم التعبیریة ، على حفظ التراث الحرفي 
الحرفة  والجمالیة واالقتصادیة لھذا التراث والتي من شأنھا أن تساعد في إكساب

  .المعاصرة طابعًا ممیزًا یستمد أصالتھ من خبرات قدیمة ومتوازنة 

  

إحیاء الحرف الیدویة في مجال "  بحث منشور بعنوان) م ٢٠٠٦( یماني  - ٤
 " .النسیج وإعادة توظیفھا بصورة مبتكرة من خالل المشروعات الصغیرة 

  :أھم النتائج 

ھا بالصوت والصورة إلفادة إحیاء الحرف الشعبیة الیدویة بشكل عام وتوثیق  - أ
 . الباحثین في ھذا المجال 

إدخال فكرة إعادة توظیف المنتجات بالحرف الشعبیة الیدویة في مجال   - ب
 .المالبس والنسیج عمومًا بكلیات البنات 

استخدام األسالیب النسجیة المختلفة والمستخدمة في الحرف الشعبیة في مواد   - ت
حصول على إنتاج مبدع بصورة مبتكرة النسیج بكلیات االقتصاد المنزلي لل

 .صالة والحداثة تجمع بین األ

    

االستثمار في المنتجات "  بحث منشور بعنوان) م ٢٠٠٦(القحطاني  - ٥
 "..دراسة جدوى أولیة  –الخوصیة في المملكة العربیة السعودیة 

  :أھم النتائج 

دویة وتطویر تم إعداد ھذه الدراسة لتفعیل االستثمار في الحرف والصناعات الی
وتم اختیار االستثمار في ، منتجاتھا بما یتالئم مع استخداماتھا المتنوعة 

خیل في المملكة العربیة المنتجات الخوصیة واألقفاص من جرید الن
وذلك كأحد المشاریع الممكنة في قطاع الحرف والصناعات الیدویة ،السعودیة

  .الذي یتمیز بانخفاض حجم االستثمارات المطلوبة 
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توثیق الحرف والصناعات "  بحث منشور بعنوان) م٢٠٠٦(الحسین  - ٦
المملكة  –التقلیدیة وأھمیتھ في برامج التنمیة السیاحیة وإدارة التراث الثقافي 

 " ...العربیة السعودیة نموذجًا 
  :أھم النتائج 

یھدف البحث إلى إثارة اھتمام الدولة والمجتمعات المحلیة ألھمیة توثیق 
وبخاصة أن ،اعات التقلیدیة في مجتمعاتھا األصلیة الحرف والصن

 .       المجتمعات المعاصرة تمر بواقع ثقافي متغیر بشكل سریع ومستمر 
  

  

  
  



 

  
  
  
  
  
  

  :الفصل الثاني 
  

  ..تاریخ النخیل وأنواعھ 
  

 .تاریخ النخیل : أوًال  -

 .أھمیة النخیل : ثانیًا  -

 .أنواع النخیل : ثالثًا  -

  .لقائمة على المنتجات الثانویة للنخلة الصناعات ا: رابعًا  -
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  ...تاریخ النخیل وأنواعھ 

  :مقدمة 

ال شك أن للنخلة منزلة خاصة في قلوب أبناء الوطن العربي الذي یتمیز 

باتساع رقعتھ وترامي أطرافة وتنوع مناخھ والذي ساعد على انتشار زراعة نخیل 

نذ القدم فن زراعة ورعایة نخلة وقد مارس العرب م، البلح في مناطق كثیرة منھ 

( عتھا  في مناطق كثیرة في العالم التمر مما كان لھ األثر األكبر في انتشار زرا

  ).م ٢٠٠٤ –وخلیف ابراھیم 

وقد جاء ذكر . و یعتبر النخیل من أقدم النباتات التي عرفھا اإلنسان منذ خلقھ 
زرعوه واستخدموه في كما عرفھ قدماء المصریین و، النخیل في الكتب المقدسة 

 -بدر( كما رسموه في آثارھم ، إنتاج البلح والسعف وتنسیق الحدائق والساحات 
  ) .م ١٩٩٥

والنخل من النباتات المعمرة وأصنافھ كثیرة وكل صنف یتمیز ببلحھ وھذا البلح 

وھو غذاء كامل بالنسبة لما یحتویھ من مواد سكریة وبروتین ، لھ الوان واحجام 

تامینات كما استغل حدیثًا ودخل في صناعة المواد الكیماویة والمضادات وأمالح وفی

وزیتھ في صناعة ) الریون ( وفي صناعة الحریر الصناعي المسمى ، الحیویة 

والتمر المعروف منذ القدم والذي یعتبر الغذاء الرئیسي لسكان الجزیرة ، الصابون 

لما یحتویھ من عناصر غذائیة ، ر العربیة أمدھم بالقوة والنشاط والذكاء وحدة النظ

  )م ٢٠٠٤ –العیسى ( كثیرة 

، تحتل مكانة ھامة في كثیر من بالد اإلسالم ، والنخلة شجرة مباركة معطاء 
وذكرھا األدباء في ، وقد اھتم العرب بھا اھتمامًا كبیرًا فتغنى بھا شعراؤھم 

  .مصنفاتھم 

یر شاھد على ظعنھم وإقامتھم ولھذا تعتبر خ، والنخلة قدیمة في بالد المسلمین 
إبراھیم ( على عسرھم و یسرھم ، على نصرھم و اندحارھم ، وأفراحھم وأتراحھم 

  )م ٢٠٠٤ – خلیفو، 

كما ذكرت في العدید من ، كما ذكر النخیل في مواضع عدة من القرآن الكریم 
  .األحادیث النبویة 
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خیل في القرآن وقد قامت الباحثة في ھذا الفصل بذكر بعض مواضع ذكر الن
كما سیتم تناول أنواع النخیل نظرًا ، الكریم والحدیث النبوي وفي الشعر العربي 

  .   لتعدده وكثرة فروعھ 

  ..تاریخ النخیل : أوًال 

 . النخیل في القرآن الكریم  -١

مرة كما ذكر ذلك عبد الباقي  ٢٠لقد ورد ذكر النخل في القرآن الكریم 

) نخًال ( وجاء لفظ ، آیات  ١٠في ) النخل ( ء لفظ وذلك بعدة ألفاظ فجا) م١٩٨٢(

وجاء ، في آیتین في سورة مریم ) النخلة ( وجاء لفظ ، مرة واحده في سورة عبس 

  . مرات ٧) نخیل ( لفظ 

  :ومن اآلیات التي ورد فیھا ذكر النخل 

في سورة األنعام حیث ذكر من النخل جزءًا منھا وھي عذوق الرطب في قولھ 

َفَأْخَرْجَنا ِمْنُھ  الَِّذَي َأنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِھ َنَباَت ُكلِّ َشْيٍء َوُھَو {:تعالى 

 النَّْخِل ِمن َطْلِعَھا ِقْنَواٌن َداِنَیٌة َوَجنَّاٍت مِّْن َأْعَناٍب َخِضرًا نُّْخِرُج ِمْنُھ َحّبًا مَُّتَراِكبًا َوِمَن

َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َوَیْنِعِھ ِإنَّ ِفي َذِلُكْم  اَن ُمْشَتِبھًا َوَغْیَر ُمَتَشاِبٍھ انُظُروْا ِإِلىَوالزَّْیُتوَن َوالرُّمَّ

فقنوان في اآلیة جمع قنو وھي عذوق الرطب )  ٩٩آیة ( }ُیْؤِمُنوَن آلَیاٍت لَِّقْوٍم

الالصقة ویعني بالقنوان الدانیة أي قصار النخل ، أي قریبة في المتناول ) دانیة(و

  .عذوقھا باألرض 

والرزق ، كما ذكر أحد فوائد النخل وھو إتخاذ المسكر منھا وذلك قبل التحریم 

النَِّخیِل َواَألْعَناِب  َوِمن َثَمَراِت {الحسن وذلك في سورة النحل في قولھ تعالى 

سكرًا ) (٦٧آیة (  } َیْعِقُلوَن َذِلَك آلَیًة لَِّقْوٍم َتتَِّخُذوَن ِمْنُھ َسَكرًا َوِرْزقًا َحَسنًا ِإنَّ ِفي

والرزق الحسن ما أحل ، فالسكر ما حرم من ثمرتي النخل واألعناب ) ورزقًا حسنًا 

  .من ثمرتیھما 
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 )٢٢({وذكر أیضًا جذع النخلة في آیتین في سورة مریم في قولھ تعالى 

 )٢٣( َنْسیًا مَّنِسّیًا ِمتُّ َقْبَل َھَذا َوُكنُت ِإَلى ِجْذِع النَّْخَلِة َقاَلْت َیا َلْیَتِني َفَأَجاءَھا اْلَمَخاُض

ِبِجْذِع النَّْخَلِة  َوُھزِّي ِإَلْیِك )٢٤(َتْحِتَھا َألَّا َتْحَزِني َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسِرّیًا َفَناَداَھا ِمن

أي )ى ِجْذِع النَّْخَلِة ِإَل َفَأَجاءَھا اْلَمَخاُض(ففي قولھ تعالى } ُتَساِقْط َعَلْیِك ُرَطبًا َجِنّیًا

إضطرھا الطلق إلى جذع نخلة في المكان الذي تنحت إلیھ فناداھا من تحتھا جبریل 

قیل ، أي وخذي إلیك بجذع النخلة ) ِبِجْذِع النَّْخَلِة َوُھزِّي ِإَلْیِك(علیھ السالم وقال لھا 

عجوة وقیل  كما أختلف في نوع التمر فقیل أنھ كان، كانت یابسة وقیل كانت مثمرة 

ومن ذلك قیل ما من شيء خیر ) ٢٥آیة ( }ُتَساِقْط َعَلْیِك ُرَطبًا َجِنّیًا{كان صرفانة

أطعموا : ( ال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلموفي ذلك ق،للنفساء من التمر والرطب 

ولیس من الشجر شجرة أكرم عند ، فإن لم یكن رطب فتمر ، نساءكم الُولَّْد الرطب 

  )  ة نزلت تحتھا مریم بنت عمران اهللا من شجر

أیضًا ورد ذكر جذع النخیل في سورة طھ عندما آمن رجاٌل من قوم فرعون   

شھرنكم على جذوع أل قتلنكم ووأل،  وجل فقام بتھدیدھم فقال ألجعلنَّك مثلھ باهللا عز

 ُھ َلَكِبیُرُكُم الَِّذي َعلََّمُكُمآَمنُتْم َلُھ َقْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ِإنَّ َقاَل{ وذلك في قولھ تعالى ، النخل 

َوَلُأَصلَِّبنَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخِل َوَلَتْعَلُمنَّ َأیَُّنا  السِّْحَر َفَلُأَقطَِّعنَّ َأْیِدَیُكْم َوَأْرُجَلُكم مِّْن ِخَلاٍف

  )٧١آیة (}َعَذابًا َوَأْبَقى َأَشدُّ

 {عراء في قولھ تعالىم في سورة الشكما ذكر طلع النخل في القرآن الكری
، وقد أختلف في تحدید الطلع الھضیم ) ١٤٨آیة ( }َوُزُروٍع َوَنْخٍل َطْلُعَھا َھِضیٌم 

وقیل ،وقیل أنھ إذا كثر حمل الثمرة وركب بعضھا بعضًا ، فقیل أنھ الرطب اللین 

  .وقیل أنھ ھو الذي ال نوى لھ ، أنھ الطلع حین یتفرق و ویخضر 

} َباِسَقاٍت لََّھا َطْلٌع نَِّضید  َوالنَّْخَل{ ورة ق في قولھ تعالى أیضًا ذكر الطلع في س

  .طلعھا منضود للخلق ، باسقات الطول ، أي نخًال طواًال شاھقات ) ١٠آیة ( 
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كما ورد ذكر النخل في العدید من اآلیات التي فیھا ِذكٌر لنعم اهللا عزوجل على 

  :عباده في عدة سور منھا 

ِفیَھا َفَواِكُھ َكِثیَرٌة َوِمْنَھا  م ِبِھ َجنَّاٍت مِّن نَِّخیٍل َوَأْعَناٍب لَُّكْمَفَأنَشْأَنا َلُك{

  ) ١٩آیة ، المؤمنون (}َتْأُكُلوَن

الثََّمَراِت ِإنَّ ِفي َذِلَك  َلُكم ِبِھ الزَّْرَع َوالزَّْیُتوَن َوالنَِّخیَل َواَألْعَناَب َوِمن ُكلِّ ُینِبُت{-

  ) ١١آیة ،  النحل (} َفكَُّروْنآلَیًة لَِّقْوٍم َیَت

آیة ،  یس( }  ِفیَھا َجنَّاٍت ِمن نَِّخیٍل َوَأْعَناٍب َوَفجَّْرَنا ِفیَھا ِمْن اْلُعُیوِن َوَجَعْلَنا{-

٣٤(  

َوَزْرٌع َوَنِخیٌل ِصْنَواٌن  َوِفي اَألْرِض ِقَطٌع مَُّتَجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت مِّْن َأْعَناٍب{-

َوُنَفضُِّل َبْعَضَھا َعَلى َبْعٍض ِفي اُألُكِل ِإنَّ ِفي َذِلَك  ْسَقى ِبَماء َواِحٍدَوَغْیُر ِصْنَواٍن ُی

  ) ٤آیة ، الرعد( } لَِّقْوٍم َیْعِقُلوْن َلآَیاٍت

َوالزَّْرَع ُمْخَتِلفًا  الَِّذي َأنَشَأ َجنَّاٍت مَّْعُروَشاٍت َوَغْیَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوُھَو{-

 َوَغْیَر ُمَتَشاِبٍھ ُكُلوْا ِمن َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َوآُتوْا َحقَُّھ َیْوَم ْیُتوَن َوالرُّمَّاَن ُمَتَشاِبھًاُأُكُلُھ َوالزَّ

 –الدمشقي ) (  ١٤١آیة ،  ألنعاما(}  َحَصاِدِه َوَال ُتْسِرُفوْا ِإنَُّھ َال ُیِحبُّ اْلُمْسِرِفیَن

  )م ٢٠٠٤

  

  :النخیل في الحدیث الشریف  -٢

فالتمر یستخدم في ، دت عدة أحادیث تبین فضل النخل والتمر وفائدتھما لقد ور

  :تحنیك الموالید كما تبین األحادیث اآلتیة 

حدثني برید عن أبي برده عن : حدثني إسحاق بن نصر حدثنا أبو أسامھ قال  -

فاتیت بھ النبي صلى اهللا علیھ ، ُوِلد لي غالٌم : " أبي موسى رضي اهللا عنھ قال 
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وكان أكبر ولد ، ودفعھ إلَي ، ودعا لھ بالبركھ ، فحنكھ بتمرة ، فسماه إبراھیم  وسلم

  ." أبي موسى 

، حدثنا ھشام بن عروه عن أبیھ ، حدثنا أبو أسامھ ، حدثنا إسحاق بن نصر  -

، أنھا حملت بعبد اهللا  بن الزبیر بمكھ ، عن أسماء بنت أبي بكر رضي اهللا عنھما 

ثم أتیت بھ ، َفولدُت بُقباء ، فنزلت قباء ، فأتیت المدینَة ، مَ  فخرجُت وانا مت: قالت 

ثم دعا بتمرة فمضغھا ثم تفل ، فوضعتھ في َحجِرِه ، رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

ثم حَنَكُھ ، فكان أول شيء دخَل جوفھ ریق رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، في فیھ 

ففرحوا بھ ، أول مولود ُوِلَد لھ في اإلسالم  وكان، بالتمرِة ثم دعا لھ فبَرك علیھ 

  ." ألنھم قیل لھم إن الیھود قد سحرتكم فال یولد لكم ، فرحًا شدیدًا 

  :كما كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم یأكل الرطب 

حدثني إبراھیم بن سعید عن أبیھ عن عبد : حدثنا عبد العزیز بن عبد اهللا قال  -

رأیت النبي صلى اهللا علیھ وسلم " ضي اهللا عنھما قال اهللا بن جعفر بن أبي طالب ر

  ." یأكل الَرَطَب بالقَثاء 

كما أخبر النبي صلى اهللا علیھ وسلم عن فائدة الرطب للنفساء وذلك في الحدیث 

  :اآلتي 

لو علم اهللا أن شیئًا " روى عبد بن حمید من طریق شقیق بن سلمھ قال  -

لیس " ومن طریق عمرو بن میمون قال "  للنفساء خیر من الرطب ألمر مریم بھ

  ." للنفساء خیر من الرطب أو التمر 

وقد وضَّح النبي صلى اهللا علیھ وسلم فائدة التمر في حفظ الشخص من السم 

  :والسحر 

أخبرنا عامر ، حدثنا جمعھ بن عبد اهللا حدثنا مروان أخبرنا ھاشم بن ھاشم  -

َمن تصبَّح كلَّ یوٍم : صلى اهللا علیھ وسلم قال رسول اهللا : " بن سعٍد عن أبیھ قال 

  )م ١٩٧٨–العسقالني (" سبع تمراٍت عجوًة لم یضرَّه في ذلك الیوم ُسّم وال ِسحر 
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قال رسول اهللا صلى اهللا : عن أبیھ قال ، حدیث عامر بن سعد بن أبي وقاص  -

ه ذلك الیوم سمٌّ وال َمن َتَصبَّح بَسبِع َتَمَراٍت من َتمِر العالیھ لم یضرَّ: " علیھ وسلم 

  ).م ١٩٨٥ –الدمشقي "  .   ( سحرٌّ 

  ..كما شبھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم النخل بالمسلم في قولھ 

حدثني مجاھٌد عن عبد : حدثنا األعمش قال ، حدثنا عمر بن حفص بن غیاٍث  -

لوٌس بینما نحن عند النبي صلى اهللا علیھ وسلم ُج" اهللا بن عمر رضي اهللا عنھما قال 

إَن مَن الشجر لما بركتھ : فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، إذ ُأِتَي بُجماِر نخلٍة ، 

، فأردت أن أقول ھي النخلُة یا رسول اهللا ، فظننت أنُھ یعني النخلھ ، كبركة المسلم 

: فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، فسكُت ، ثم التفُت فإذا أنا عاشُر عشرٍة انا أحدثھم 

  ." النخلة  ھي

سمعُت ، عن زبیٍد عن مجاھٍد قال ، حدثنا محمد بن طلحھ ، حدثنا أبو ُنعیم  -

، مَن الشجِر شجرٌة تكون مثل المسلم " ابن عمر عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال 

  )م ١٩٧٨ –العسقالني (  "وھي النخلة 

  

  :النخیل في الشعر العربي -٣

كانوا یتفنون بھ ومن ذلك  یثح الشعر العربي وصف مسھب بدیع للنخیل

  :قولھم

  كالعذارى في الحلي تتھادى  *باسقات النخل في الطلع النضید 

  :وقال شاعرھم یصف منظر النخل على النھر 

 على غدران نصت غدائرھا  *والنخل تحول النھر مثل عرائس 

  ذالنــــر الجـــشرًا كنشـــــمنت*   ع من طرب یشق ثیابھــــوالطل      
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ولنسمع شاعرنا العربي ینشدنا بلیغ كناینھ عن خضرة رأس النخلة 

  :وثمار التمر على غدوقھ بالیاقوت والعسجد قائًال وتشبیھھا بالزبرجد،

 قباب زبرجد لناظرھا حسنًا* كأن النخیل الباسقات وقد بدت 

  قنادیل یاقوت بأمراس عسجد* ا ـــوقد علقت من محولھ زینة لھ     

  

الزواء ابیات من الشعر من أرق ما قیل في وصف النخل وللسري 

قال . بكثیر بالنسبھ للنخل التى ھي بحق من اجمل األشجار وثمارھا، ولیس ھذا

  :ھذا الشاعر

 قنواتھ الرطبا یضاحك الطلع في* قة ــــــق فیھ وباســـــــفالنخل من باس 

  صمًا خضبًااما ثریا واما مع* ضحت شماریخة في النحر مطلعة أ      

  اـــــشمس النھار إلیھا خلتھا لھب* رت ــــل عقیانًا فان نظــــــتریك في الظ      

http://qatifoasis.com)،م٢٠٠٤(  

  

  :أھمیة النخلة : ثانیًا 

لھا من فوائد  والمسلمین ، لما لھذه الشجرة المباركة مكانة عالیة لدى العرب      
  : جّمة ، وتتلخص في سبعة أمور

 .النخلة ھي الشجرة الوحیدة من بین األشجار الذي ال یتساقط ورقھا -١

  . والذكر واالھتمام في العصور الغابرة النخلة ھي الشجرة التي حظیت بالتقدیر -٢

  بإسھاب مجدت في كافة األدیان ، فقد ذكرت في التوراة والتلمود واإلنجیل -٤
. حدیث  ٣٠٠ وذكرت في الّسّنة في أكثر من آیة ، ٢٠كرت في القرآن نّصا في ذ -٥

  ) فإنھا خلقت من الطین الذي خلق منھ آدم  أكرموا عّمتكم النخلة(فقد ورد في الحدیث

سعفھا ، جریدھا ،  كّل جزء في النخلة لھ فائدة عظیمة ، ثمارھا ، لیفھا ، ساقھا ، -٦
وأجزاء النخلة  لعدیدة األخرى التي تستخرج من ثماروخوصھا ، ناھیك عن المواد ا

ومعادن  ثمرھا غنّي بكّل مقومات الغذاء الالزمة لإلنسان ، من ماءو. المختلفة 
 وأمالح وفیتامینات وسكریات وغیره ، فنحن نعلم أن رسولنا العظیم مكث شھرین
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ت قال رسول وروى اإلمام مسلم عن عائشة قال) . ( الماء والتمر ( على األسودین 
یا عائشة بیت ال تمر فیھ جیاع أھلھ ، یا عائشة بیت ال : ( صلى اهللا علیھ وسلم  اهللا

  ).فیھ جیاع أھلھ أو جاع أھلھ قالھا مرتین أو ثالثا تمر

فالنخلة  اشتركت مع اإلنسان في الخیر والعطاء والبركة ، وحتى في الموت - ٧
  . تموت عند قطع رأسھا

 رة وبأزھد األسعار عالوة على سھولة ویسر زراعةثمار النخیل متوفرة بكث  - ٨
 فلعّل ھذه،  طویلالنخیل ، وتحملھا للظروف المناخیة القاسیة ، وعمر ھذه الشجرة 

 اا االستشھاد بھذنویكفی، الكلمات البسیطة تكون دافعا قوّیا لالھتمام بزراعة النخیل 
أحدكم فسیلة فإن  إن قامت الساعة وفي ید: ( ففي الصحیحین  –الحدیث الشریف 

) ال یقوم حتى یغرسھا فلیغرسھا استطاع أن
),2006http://majdah.maktoob.com (  

  

   :نواع النخیل أ:ثالثًا 

جنس یتبعھا  ٢٤٠أن الفصیلة النخیلیة تشمل حوالي ) م ١٩٩٥( ذكر بدر 

  :نواع المختلفة من النخیل في مجموعتین ویمكن تصنیف األ، نوع  ٤٠٠٠حوالي 

  

أشجار النخیل ذات األوراق   - ١

  :المروحیة التعریق ومنھا 

  

نخیل بطيء  :النخیل القزمي   - أ

یتحمل الجفاف وینمو في األرض ، النمو 

 - ١الساق طولھ عادة ، الفقیرة والجیریة 

                 إسمھ مشتق من النمو القصیر ، متر  ٣

حیة مروأوراقھ صلبة ، لمتزاحم ا          النخیل القزمي) ١(رقم  صورة

أزھاره صفراء وثماره صفراء أو ، مستقیمة رمادیة وعلى أعناقھا أشواك 



٢٤ 
 

األلیاف الموجودة على الساق تستعمل كحشو للتنجید ، بنیة كرویة أو بیضیة 

 .یزرع في الحدائق وداخل المنازل للتنسیق الداخلي ، 

  

یت بنخیل سم :نخیل المظالت   - ب

المظالت لكبر حجم األوراق حیث أن 

 ٢٠ :١٥الورقة الواحدة تكفي لتظلیل 

الساق ضخم منضغط یصل ، شخصًا 

متر وعلیھ حلقات  ٣٠إرتفاعھ إلى 

الشماریخ الزھریة ضخمة ، عمریة 

جدا وھي أكبر شماریخ زھریة في 

  ل المظالتنخی )٢(رقم  صورة         .سم  ٤الثمار قطرھا ، المملكة النباتیة 

  

 

وھو مسمى على  :نخیل الدوم  - ج

إسم مدینة طیبة عاصمة مصر 

الساق ، ینتشر في مصر ، القدیمة 

متفرع ویحمل اكثر من مجموعة 

من األوراق كل منھا في قمة كل 

    األوراق خضراء رمادیة ، فرع 

ثمار ال، ذات أعناق طویلة علیھا أشواك                نخیل الدوم) ٣(رقم  صورة

ذات نواة مغطاة بطبقة فلینیة لیفیة صلبة برتقالیة بنیة صالحة لألكل سكریة 

 .وتستعمل النواة كعاج نباتي في صناعة الحلي واألزرار ، الطعم 



٢٥ 
 

 

 :نخیل طاحونة الھواء   -  د

وھو أھم األنواع وأكثرھا إنتشارًا 

وإسم النوع نسبة إلى العالم ، 

 Ropert( النباتي المستكشف 

Fortune (  ، وھي متوسطة

         ٢ من طول الساق ،الحجم 

، متر  ١٢متر وقد یصل إلى  ٣ :      نخیل طاحونة الھواء) ٤(رقم  صورة

، األزھار صفراء وحیدة الجنس والمسكن ، الساق رفیع مغلف بألیاف كثیفة 

السیقان تستعمل في أعمال المعمار واألوراق ، الثمار زرقاء مستطیلة ملساء 

 .ي الصناعات الیدویة تستعمل ف

  

  

  :أشجار النخیل ذات األوراق الریشیة منھا   - ٢

   

 ٢٠یشمل الجنس  :نخیل السكر - أ

وینتشر من ، نوعًا وموطنھ آسیا 

تجود نباتاتھ ، آسیا حتى أسترالیا 

في المناطق اإلستوائیة الرطبة 

 .واألراضي العمیقة والجیریة 

  

  نخیل السكر ) ٥(رقم صورة                                                       
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موطنھا األصلي  :نخیل ذیل السمكة   - ب

وھي شجرة ، بورما ومالیزیا والمالیو والفلبین 

نخیل صغیرة عدیدة الحلقات یصل إرتفاعھا 

 ٤٠ :٣٠ویصل قطر ساقھا إلى ، متر  ٦إلى 

مم لونھا بني  ١٥والثمار كرویة قطرھا ، سم 

 .ة رطبة تحتاج إلى أرض خصب، محمر 

 

  نخیل ذیل السمكة) ٦(رقم  صورة

 

 ١٧الجنس یشمل  :نخیل الشمع  - ج

وكولومبیا نوعًا وینتشر في فنزویال 

 .واإلكوادور وبیرو وبولیفیا

 نخیل الشمع ) ٧(رقم  صورة                                                   

یة حیث تستعمل الثمار في من أشھر أنواع النخیل اإلقتصاد :نخیل جوز الھند   -  د

كما ، الغذاء والشراب والدواء والصناعة ومزارع األنسجة وصناعة األلیاف 

  وتستعمل ،التكاعیب وغیرھا و تستعمل السیقان في بناء األكواخ

  

  

  

  

  

  نخیل جوز الھند   ) ٨(رقم  صورة                         



٢٧ 
 

عمل األسبتة  كما یستعمل الخوص في، األلیاف في صناعة الحبال 

، وتعتبر ھذه النباتات من أجمل أنواع النخیل االستوائیة، واألدوات المنزلیة 

وھي نباتات معمرة طویلة رشیقة حیث یصل إرتفاع النبات عند بلوغھ 

السیقان بنیة واألوراق ریشیة یصل طولھا إلى ،متر  ٣٠عام حوالي  ١٠٠

 : ٢٠٠عدد الثمار من ، أحادیة المسكن ، ورقة  ٣٠ :٢٠متر وعددھا  ٥,٥

ویعتبر نخیل جوز الھند مصدر ، شھرًا  ١٢ثمرة تتكون على مدى  ٣٠٠

  . ملیون إنسان في المناطق االستوائیة  ٤٠٠رزق ألكثر من 

  

 

 

یشمل ھذا الجنس  :نخیل الزیت  - ھـ

، نوعین أحدھما أفریقي واآلخر أمریكي 

 –مالیزیا " كما یوجد في شرق آسیا 

                                قائم أو زاحف یحمل  الساق"أندونیسیا 

                                               في نھایتھ تاجا من األوراق الریشیة    نخیل الزیت) ٩(رقم  صورة

یة أو اوالثمار بیض، وحیدة الجنس والمسكن ، القائمة أو المنتشرة أو المتھدلة 

ثمري على زیت النخیل لذلك فإن األشجار تزرع مستطیلة ویحتوي الغالف ال

إلنتاج الزیت الذي یستعمل كزیت طعام وفي صناعة السمن النباتي وصناعة 

وتحت الظروف المناسبة تبدأ ، الصابون وزیوت الشعر وكثیر من الصناعات 

 .النباتات في حمل الثمار بعد ثالثة أعوام 
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 نوعًا ١٥یتبع ھذا الجنس  :نخیل العاج   - و

ینتشروا في بیرو واإلكوادور وكولومبیا 

والنباتات قصیرة تنمو في المناطق ، 

وھذا النخیل ینتج ، االستوائیة الرطبة 

یستعمل في صناعة  العاج النباتي الذي

       نخیل العاج) ١٠(رقم  صورة    تحت أرضیة ذات سیقاناألشجار ،  األزرار

ن مستوى واحد تقریبًا وھي األوراق تخرج م، تنمو علیھا سیقان ھوائیة 

 .مقوسة ورشیقة جدًا 

 

 

وھي أشجار نخیل  :نخیل البلح   - ي

إقتصادیة جدًا حیث تستعمل الثمار الطازجة 

كما تدخل في كثیر من الصناعات ، كغذاء 

الغذائیة وغیرھا باإلضافة إلى إستعمال 

السیقان واألوراق والوریقات في كثیر من 

   الساق ، الیدویة األعمال اإلنشائیة والصناعات 

 ١٦:٢٠طویل رفیع یصل إرتفاعھ إلى            نخیل البلح) ١١(رقم  صورة

، متر تبعًا للصنف والبیئة األرضیة والجویة  ٤٥كما قد یصل إلى ، متر 

الوریقات شریطیة ضیقة وعدد األوراق على النخلة ، األوراق صلبة خضراء 

، سنوات من زراعة البذرة ٧ -٦د وتثمر النباتات بع، ورقة  ٢٠في المتوسط 

كجم من البلح في المتوسط وتستمر في  ١٠٠وتنتج النخلة الواحدة أكثر من 

وتزرع في الحدائق الخاصة والعامة وفي ، عام  ١٠٠إنتاج البلح ألكثر من 

 . كما یمكن إستعمالھا كنبات تنسیق داخلي ، الطرق والمیادین 

  



٢٩ 
 

  :التعریف بنخیل البلح   -٣

فینكس  ،phoenix dactylifera linn( مي لنخیل البلح العل االسم

وتتمیز ھذه )  palmaceae(  النخلیةیعد من أھم نباتات العائلة و )داكتیلیفیرا

وال یوجد من أنواع ھذه العائلة نباتات ، العائلة بأن لھا ساقًا أسطوانیة ذات سمك 

اع  ھذه وأنو)  hyphaene thebaica( ذات سوق متفرعة سوى نخیل الدوم 

وإما أوراق ریشیة كما في ، إما ذات أوراق مروحیة في نخیل الدوم ، العائلة 

 بأوراقھیتمیز عن أجناس ھذه العائلة  )  phoenix( وجنس ، أوراق نخیل البلح 

ویوجد . المشقوقة  ببذورهكما یتمیز أیضًا ، الریشیة الطویلة المتجھة إلى أعلى 

ومن العرب . وأكثرھا انتشارًا نخیل البلح ،  بھذا الجنس حوالي اثني عشر نوعًا

فیقال النخل . ومنھم من یذكره كأھل نجد ، من یؤنث النخیل مثل أھل الحجاز 

  ).م١٩٩٦،المأثورات الشعبیة(والنخلة الباسقة ، الباسق 

  

  :تاریخ ونشأة زراعة نخیل البلح   -  أ

إلى أكثر  حیث تعود زراعتھا، إن زراعة النخیل قدیمة قدم الزراعة ذاتھا 

وقد أدخل العرب زراعة النخیل إلى األندلس في القرنین ، من عشرة آالف سنة 

وأما في ، وأدخلت النخلة منذ زمن بعید إلى المكسیك ، السابع والثامن المیالدي 

أمریكا الشمالیة والجنوبیة فقد دخلتھا زراعة النخیل في نھایة القرن الثامن عشر 

  .م ١٧٦٩الوالیات المتحدة األمریكیة عام كما أدخلت إلى ، المیالدي 

وتعد منطقة الخلیج العربي أوسع مناطق النخیل في العالم وإنتشرت منھا 

زراعة النخیل إلى جمیع المناطق ذات الجو المالئم بواسطة المالحین القدامى من 

سكان جزیرة دارین التي كان یطلق علیھا مفتاح واحات القطیف لكثرة نخلھا 

وإنتشرت منھا في البالد حتى حدود ، ممتدة من الخلیج إلى البصرة حیث كانت 

  )  م ٢٠٠٤ –إبراھیم ( العقبة 



٣٠ 
 

وقد وجدت نقوش صخریة بالقرب من حائل تعود آلالف السنین مرسوم علیھا 

  ).م ٢٠٠٤،العیسى ( النخلة وبالقرب منھا كتابات قدیمة ثمودیة 

  

  :مناطق زراعة نخیل البلح   - ب

 -١٠یل في المناطق الحارة الجافة ما بین خطي عرض تنتشر زراعة النخ

 ١٩.٤وأھم مناطق زراعتھ ھي العراق وبھا ، درجة شمال خط االستواء  ٣٥

، ملیون نخلة  ٢٩إیران وبھا ، ملیون نخلة  ٩.٥الجزائر وبھا ، ملیون نخلة 

 ٣.٥ملیون نخلة وتونس  ٧.٨ولیبیا وبھا ، ملیون نخلة  ١٣.٥والسعودیة وبھا 

، ملیون نخلة  ٥والمغرب وبھا ، ملیون نخلة  ٢.٨والسودان بھا ، ن نخلة ملیو

  ).ت .د –عتمان وآخرون ( ألف نخلة  ٢٥٠والوالیات المتحدة األمریكیة وبھا 

      

  :أجزاء نخیل البلح  - ج

  ھو ساق النخلة  :الجذع  -١

  

  

  

  جذع النخلة) ١٢(رقم  صورة  

  

  

ھي األجزاء العریضة  :القحوف  -٢

   .بجذع النخیل المتصلة

  قحوف النخلة ) ١٣(رقم  صورة



٣١ 
 

ساق أوراق ھو  :الجرید  -٣

  .الخوص بعد أن تزال عنھ 

  

  

  جرید النخلة ) ١٤(رقم  صورة                                                 

  

ھو وریقات النخلة  :الخوص -٤

بدون الجرید تصنع منھ  المشغوالت 

  .الخوصیة 

  نخلةخوص ال) ١٥(صورة رقم 

  

خضر القوي ھو الخوص األ: العقب  -٥

  .الموجود في أسفل الخوصھ 

  

                                                                                                                            

  عقب النخلة) ١٦(صورة رقم 

ویسمي ، د والخوص ھو الورقة الریشیة التي تتكون من الجری :السعف  -٦

  .بالسعف ) الخوص ( البعض وریقات النخلة 

   

  

  

  

  سعف النخلة) ١٧(رقم  صورة                          



٣٢ 
 

ھو شوك النخل  :السل -٧  .

  

  

  

  سل النخلة) ١٨(رقم  صورة                                        

  

  ھي الجزء الذي یحمل الثمار  ):الشماریخ(العراجین  -٨

   

  

  

  

  

  عراجین النخلة ) ١٩(رقم  صورة                      

 ثمر النخل القاسي ذو اللون :البلح  -٩

  .أو األحمر ،األصفر  األخضر أو

  
  

  البلح ) ٢٠(شكل رقم   

ثمر النخل بعد تمام  :الرطب -١٠

  الرطب ) ٢١(رقم  صورة         .لبنينضجھ ویكون مائال للون ا

  

الثمر  :التمر -١١  .الجاف

  التمر ) ٢٢(رقم  صورة                                



٣٣ 
 

ھو صغار النخیل  ):الفسائل(اإلشاء  -١٢  .

  

  

  

  إشاء النخیل) ٢٣(رقم صورة                                                        

  

  

عبارة عن نسیج من ھو  :اللیف  -١٣

  .یكون ما بین القحوف والجذع اللیف 

  

  

  

  خیللیف الن) ٢٤(صورة رقم 

  

ھو ذلك الجزء الغض األبیض من قلب النخلة أو ما یحیط  :الجمار -١٤

  .بالبرعمھ الرئیسیة الكبیرة 

  .ماء یخرج من النخلة إذا قطعت  :نسغ النخلة  -١٥

  

  :الصناعات القائمة على المنتجات الثانویة للنخلة : رابعًا 

أن ) م ٢٠٠٥( فقد ذكر علي ، ال یقتصر عطاء النخلة على ثمار البلح فقط 

سعفة لكل نخلة في المتوسط ویقدر وزن السعفة الواحدة  ١٥تمدنا بنحو  النخلة

، كیلو جرام من اللیف  ٢وتنتج كل نخلة أیضًا ما یقرب من . كیلو جرام  ٣,٥حوالي 

  . كیلو جرام من مخلفات العذوق بعد قطف الثمار منھا  ٢٢كما تعطي حوالي 



٣٤ 
 

  :لعربیة السعودیة المملكة االنخیل كثروة زراعیة من ثروات  - ١

، ھناك عالقة لیست ككل العالقات تجمع السعودیین بالنخیل فھي شعار لبالدھم

  .وثمرتھا غذاء رئیس في موائدھم ورمز للكرم 

ألف طن أنتجتھا  ٨٥٠م إلى ٢٠٠٣ووصل إنتاج التمور في المملكة حتى عام 

  )م ٢٠٠٤ –المجلة الزراعیة ( ألف ھكتار ١٤٠ملیون نخلة على ما یقارب  ٢١

أن المملكة العربیة السعودیة تعد من الدول الرائدة ) م ٢٠٠٥(وقد ذكر الفھید 

 ٩٧٠بحوالي ) م ٢٠٠٥( في زراعة النخیل وإنتاج التمور ویقدر إنتاج التمور لعام 

كما أن المساحة ، خالل العشرین سنة الماضیة % ٤٥ألف طن بزیادة تبلغ حوالي 

% ٧٥ألف ھكتار بزیادة وصلت إلى  ١٤٠الي حو) م ٢٠٠٤(المزروعة بلغت عام 

كما یقدر ، ملیون نخلة  ٢١ویقدر عدد النخیل في المملكة بحوالي ، عن نفس الفترة 

وتتمیز كل ، صنفًا تنتشر في مختلف المناطق الزراعیة  ٤٠عدد األصناف بحوالي 

  .   منطقة في المملكة بأصناف معینة من التمور 

  

  :ي المملكة العربیة السعودیة زراعة النخیل ف قأھم مناط - ٢
 :المنطقة الشرقیة   -  أ

قریة من قرى  ٣٨ "بحدود "  لقد أظھرت الدراسات أن أشجار النخیل تنتشر بزمام

ولقد إتضح أن جملة المساحة التي تشغلھا أشجار النخیل تتراوح ، األحساء وتوابعھا 

، نخلة  ١,٦٢٣,٣١٧ھكتار وأن جملة عدد أشجار النخیل تبلغ  ٥٨٤٤ :٤٩١١بین 

صنفًا  ٣٥وقد تم تعریف أكثر من ستین صنفًا بالمنطقة الشرقیة منھا حوالي 

كما یذكر أن معدل إنتاج النخلة في القطیف ، بالقطیف والباقي في اإلحساء 

 ٣٠٠وأن أعلى إنتاج قد یصل إلى ، كیلوجرام  ٥٠ :٣٠واإلحساء یتراوح بین 

  .كیلوجرام 

  



٣٥ 
 

 :المنطقة الوسطى و القصیم   - ب

من أھم مناطق المملكة العربیة السعودیة ومن أجودھا أصنافًا وأكثرھا إرتفاعًا  تعد

في المحصول وذلك یرجع إلى مالئمة الظروف البیئیة بالمنطقة لزراعة النخیل 

باإلضافة لوفرة المیاه العذبة ، قلیلة الملوحة ، فالتربة خفیفة عمیقة سھلة الصرف 

لجویة منخفضة واألمطار قلیلة مما یساعد في كما أن نسبة الرطوبة ا، من اآلبار 

كما أن مزارعي ھذه المنطقة وخاصًة ، الحصول على نوعیة جیدة من الثمار 

القصیم یجیدون زراعة النخیل وخدمتھ وعملیاتھ الفنیة األخرى كالتلقیح والتقلیم 

  .وغیره 

الواحدة  كما تتمیز أشجار نخیل القصیم بإرتفاع غلتھا إذ أن معدل إنتاج النخلة

  .كیلوجرام  ٧٠ : ٥بین ما یتراوح 

  

 :المنطقتین الغربیة والجنوبیة  - ج

تنتشر زراعة النخیل في ھاتین المنطقتین وتتعدد أصنافھ حیث یوجد بالمدینة 

كما یعد وادي بیشة في الجنوب من أھم مناطق ، المنورة ما یزید على مائتي صنف 

كما أن ، قة الخفیفة وكذلك وفرة میاه السیول إنتاج النخیل وذلك لتمیزه بالتربة العمی

كیلوجرام للنخلة  ٢٠٠معظم أشجار نخیل ھذا الوادي تنتج محصوًال یزید عن 

  .كیلو جرام  ٤٠٠أو  ٣٠٠الواحدة  وقد یصل إلى 

فإن ھناك كثیر من ، وعالوة على تركیز النخیل في المدینة المنورة ووادي بیشة 

بع ووادي النخل ووادي نرة من النخیل مثل وادي یالودیان األخرى بھا أصناف كثی

 ). م ٢٠٠٤ – خلیفإبراھیم و( الصفرة ووادي تربة ووادي نجران 
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  :األجزاء المختلفة للنخلة المستعملة في بعض الصناعات المختلفة  - ٣

 :جذوع النخل    - أ

. بھ في عدة أوجھ  لالستفادةعمر شجرة النخیل یصبح الجذع متاحا  انتھاءعند 

یث كانت تستخدم شرائح الجذوع قدیما في القناطر الریفیة وعبارات السواقي وفي ح

  . انجرافھالمنع  للتربھكما تستعمل كساللم أو حواجز ، بعض األبواب الریفیة 

الرئیسي للجذع حالیا فھو كمصدر للخشب ألن لھ خاصیة شد  االستعمالأما 

والدعامات والسواري وعمل  في صناعة العوارض استثمارهولذلك یمكن ، عالیة  

وفي القوائم وعتبة األبواب وحواجز ، ) عوارض خشبیة في سقف مائل (  الروافد

  . األمواج وعوارض الجسور 

  

 :السعف والجرید  - ب

ورقة جدیدة على كل شجرة نخیل تحت ظروف  ١٥: ١٢یتم سنویا نحو ما بین 

ألوراق القدیمة سنویا عن وعلیھ فإنھ یمكن إزالة عدد مساوي من ا. النمو الطبیعیة 

، والشك أن ھذه الكمیات الھائلة من الجرید إذا لم یحسن استغاللھا . طریق التقلیم 

 انتشارسوف تتراكم سنھ بعد أخرى مما یعرض البیئة لعدید من األخطار المتمثلة في 

  .الحرائق والحشرات واآلفات الضارة 

حیث یعمل منھ ، الریف  ویستعمل الجرید في صناعة األثاثات المنزلیة في

، وتغطیة السقوف وعمل الحواجز ، والمناضد ،وكراسي للجلوس ، أسرة للنوم 

  . الفاكھةوأقفاص الدجاج والطیور وأوعیة 

االسبتھ  أما الخوص من السعف فیصنع منھ الحصیر والمقاطف والزنابیل و

  .والحقائب الیدویة والقبعات والمراوح الیدویة والمكانس وغیرھا 

  

   



٣٧ 
 

 :اللیف  - ج

ویستعمل ، ویستعمل في صنع الحبال وفي حشو مقاعد ومساند األثاث والوسائد 

كما تستعمل كأداة ، أحیانا في التصفیة وكسدادات لسد فوھة األواني الفخاریة 

كیلو جرامات سنویًا من ھذه  ٣ویبلغ ما ُیَزال من النخلة الواحدة حوالي . للتنظیف 

  .األلیاف 

 :الجمار   - د

بارة عن أنسجة حدیثة التكوین غضة طریة ھشة حلوة المذاق خالیة من وھو ع

، وتصل زنة البعض منھا إلى أكثر من كیلو جرام حسب كبر رأس النخلة . األلیاف 

ویستخرجھا الزراع بقطع السعف من أصولھ مع اللیف المتصل بھ حتى یصل إلى 

  . وتؤكل مباشرة أو تستعمل في بعض األكالت . الجمارة 

  

 :لطلع ا  - ذ

إن بعض زراع النخل في منطقة شط العرب یستخرجون ماًء معطرًا من أغلفة 

وھذا المستقطر ذو . وذلك بتقطیر منقوع أغلفة الطلع " ماء لقاح " الطلع یسمى 

وقد یعطر ، العطر الذكي یستعملھ األھالي في عالج اإلسھال وتسكین مغص األمعاء 

  . بھ ماء الشرب في فصل الصیف أحیانًا 

  

 :نسغ النخلة   - ر

وذلك بقطع قمة النخلة أفقیًا وتعمل ، عبارة عن ماء یخرج من الشجرة  ھو و

، حفرة في وسط الجزء المقطوع حتى تبلغ الجمارة فتمتليء ھذه الحفرة بنسغ النخلة 

ویشرب إما " جمار النخل " وھذا النسغ سائل حلو عسلي اللون طعمھ شبیھ بطعم 

  ).م ٢٠٠٥ –علي ( ویصبح سكرًا طازجًا أو یترك حتى یتخمر 

  

  :فقد جمع استخدامات أجزاء النخلة باآلتي ) م ٢٠٠٤(أما العیسى 

 :فوائد جذع أو ساق النخلة  -١



٣٨ 
 

  سقف البیوت بالجذوع وعملھا كعوارض وأعمده لحمل األسقف.  

  قطع الجذوع إلى نصفین وعمل األبواب.  

 ألدوار العلویة عمل الساللم من الجذوع لتسلق األسوار أوالصعود إلى ا.  

  لتصریف المیاه من أسطح المنازل ) المرازیب ( صنع میازیب المیاه.  

  استخدمت الجذوع كوقود.  

  الجرن  –المناحیز ( نقر ھذه الجذوع وعمل أواني دق الحبوب– 

  .لدق حبوب البن والقھوة )المھباج 

  

 :فوائد السعف  -٢

  السعف تسقف بھ المنازل والعریش والعشش.  

  أسوار للمزارع ومصدات للرمال یعمل منھ.  

  تصنع منھ المكانس.  

  یستخدم كوقود.  

  

 :فوائد الخوص  -٣

  جمع حصیرة "صنع الحصر للجلوس أو حصر الصالة."  

  صنع السالل والقفاف والزنابیل وأطباق كثیرة.  

  صنع سفر الطعام والمناسف.  

 صنع القبعات وأغطیة الرأس.  

  صنع مراوح الھواء.  

 مر مثل القالل والزنابیل الت صنع أوعیة حفظ.  

  صنع أنواع من األحذیھ والمستخدمھ من قبل المزارعین.  

  والمكبھ ) الطباقھ ( صنع أغطیة الطعام.  

  صنع أنواع من المناخل.  



٣٩ 
 

  صنع بیوت المكاحل.  

  صنع بعض من المراوح الھوائیة لألطفال.  

  یستخدم الخوص في الوقود.  

  تبطن بھ أسقف المباني.  

 : فوائد الجرید -٤

  صنع بعض من األبواب والنوافذ لعشش المزارعین وحظائر الحیوان.  

  صنع أنواع عدیدة من األقفاص.  

  صنع أنواع من أسرة النوم والمقاعد.  

  یستخدم الجرید كوقود.  

  أو أقواس للنبل أو آلة الربابة ،تستخدم أعواد الجرید كمصائد للطیور.  

  یستخدم في سقف المنازل.  

 الل صید السمك لحاؤه یصنع منھ س. 

     

 :فوائد اللیف  -٥

  صناعة الحبال.  

  حشو بعض األثاث والوسائد.  

  عمل المكانس.  

  یلبس على بعض من السالل الخوصیة لتقویتھا.  

  ینسج من حبالھ بعض األوعیة مثل الخرج لنقل التربة والسماد.  

  تغطیة أسقف العشش واألكواخ بحبالھ أو تربط بھا.  

  توضع في ثقب دلة القھوة لتحجب قشر الھیل ) ھ اللیف( یؤخذ منھ خصل

  .وثفال القھوة ولتصفي القھوة عند الصب 

  المستخدم في الصعود للنخلة  –تجدل منھ حبال الكر.  

  اللیف یستخدم في النظافة عند االستحمام أو لتنظیف أوعیة الطعام  .  
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 :فوائد عذق التمر  -٦

  یصنع منھ أنواع من الحبال.  

  تعمل منھ مكانس.  

  یستخدم كوقود.  

 :فوائد التمر والصناعات التي تقوم علیھ  -٧

  جافًا أو رطبًا، غذاء متكامل العناصر ویؤكل بلحًا أو رطبًا أو ثمرًا.  

  المریس ( یصنع منھ شراب التمر.(  

  الدبس ( یستخرج منھ عسل التمر. (  

  یستخرج منھ السكر.  

  یصنع منھ مربى البلح.  

  تعمل منھا الحلویات وحشو المعجنات تصنع منھ عجوة التمر والتي.  

  یستخدم الرديء منھ كأعالف للحیوانات.  

  یستخدم في دبغ الجلود قدیمًا   .  

  

 ) :الفصم ( فوائد نوى التمر  -٨

  قدیمًا كان یحمس ویدق ویقوم مقام البن في صنع القھوة. 

  استخدم كوقود.  

  فیؤكل  وإضافة الحلیب لھحتى یلین استخدم كغذاء بعد نقعھ بالماء.  

  یستخرج منھ الزیت.  

  یستخدم علفًا للحیوانات بعد دقھ.  

  



  

  

  

  

  

  

  : الفصل الثالث

  : الصناعات الخوصیة

  

  .تاریخ الخوص قدیمًا : أوًال  -

  .الخوص في المملكة العربیة السعودیة : ثانیًا  -
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  :تاریخ الخوص قدیمًا : أوًال 

  : خوص في الحضارات الشرقیة القدیمة ال - ١

للشمس عند السومریین ،ویبدوا أن لذلك عالقة  ذ نخیل البلح رمزًااتخ قدل

بتحمل النخلة لحرارة الشمس ووجودھا في مناطق دافئة ،ولمنظر رأسھا الذي ھو 

على شكل كرة مكونة من السعف الذي یشبھ أشعة الشمس مما حمل الناس على 

وفي .علیھا لھا وعالمة تصور قیام عالقة بینھا وبین الشمس ،فجعلوھا رمزًا

 المتحف البریطاني بلندن،قطعة حجریة رائعة من النحت البارز تمثل الملك آشور

من خوص سلة یحمل فوق رأسھ ) م.ق٦٢٦-٦٦٨() ASHUR  BANIPAL (بانیبال 

)  coild work (النخیل ،ویتضح من الشكل أن السلة مصنوعة بالطریقة الملفوفة

ضفور مساحة كبیرة في زخارف مابین وقد احتلت النخلة وسعفھا الم ٢٥ رقم شكل

النھرین وبخاصة خالل الحضارة اآلشوریة ،ومن الزخارف التي شاع استعمالھا 

ًلقوة الخلق  أنذاك الوحدة المعروفة باسم شجرة الحیاة ،وذلك ألن النخلة كانت رمزا

  .)م ١٩٩٦- المأثورات الشعبیة (في الطبیعة 

في حصیر من سعف النخیل من العصر وفي وادي النیل عثر على مومیاء ملفوفة 

  ). م ٢٠٠٤ – خلیفإبراھیم و( الحجري 

 –بخاصة السالل الملفوفة  و –وقد وصلت صناعة السالل في المنطقة العربیة 

درجة من حبكة الصناعة حتى أصبحت صالحة الختزان السوائل مثل الزیوت وذلك 

  .السوئل  بتحول دون تسر بعد معالجتھا بمواد
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یوضح الشكل الملك آشور بانیبال یحمل فوق رأسھ سلة من خوص :  ٢٥شكل رقم 

  .النخیل 

  

  :مانیة وخوص النخیل في الحضارتین اإلغریقیة والر - ٢

اإلغریقیة والرومانیة الحضارة ن لخوص النخیل استخدامات كثیرة إبان اوك

عضھا كان ،فصنعت منھ أنواع من القالئد بعد جدل الوریقات على ھیئة أطواق ،وب

  .بمثابة أكیال جنائزیة صنعت من خوص النخیل المضفور 

وكشفت الحفائر في أماكن متعددة عن مجموعة من السالل المصنوعة من خوص 

وكان السعف یستخدم .النخیل المضفور كثیرة الشبھ باألنواع التي تصنع ھذه األیام 

،وذلك لما لھ " القادة " رایات في استقبال المنتصرین من الملوك واألباطرة والقواد 

نثنائھ المتمیز عند التلویح بھ، إلمن ھیئة متمیزة تبدو في انتظام وریقاتھ ،و

ولقد ظھرت في ھذه الفترة .ولخضرتھ التي تعبر عن الحیاة والخصوبة والعطاء 

 امیزت العمائر األغریقیة ،منھا م تشكیالت زخرفیة مستلھمة من سعف النخیل

وھي التي  (split palmetts)وأنصافھا ،  (palmetts)یة یعرف بالمرواح النخیل

  .)م ١٩٩٦- المأثورات الشعبیة (یطلق علیھا في بعض األحیان اآلنثیمون 
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 : المنتجات الخوصیة قدیمًا - ٣

 :الحصیر من خوص النخیل   -  أ

كان خوص النخیل من أكثر الخامات المتوفرة في جزیرة العرب منذ أقدم العصور 

ر مالءمة في صناعة الحصیر بأنواعھ مثل المعلقات والستور وكان ھو المادة األكث

مما وجد في بیوت  –وبالرغم من وجود أنواع ثمینة من الحصیر ، والمراوح 

وكان صاحب الحرفة  ،فقد ظل في أغلب األحوال على طابعھ الشعبي  –األغنیاء 

  .أما الحرفة ذاتھا فكانت تدعى الخواصة، یدعى الخواص 

من خوص النخیل من الصناعات التي لقیت رواجًا في مكة قبل وصناعة الحصیر 

و  ،وكان الحصیر یدخل في بناء البیوت في جدة والمدینة المنورة ، اإلسالم وبعده 

كان األنصار یعملون في حرفة الخواصة وقد تعلم سلمان الفارسي رضي اهللا عنھ 

مل الخوص حتى بعد وقد استمر یع، ھذه الحرفة منھم واتخذھا وسیلة یتعیش منھا 

  .أن أصبح أمیرًا على المدائن 

كما كان الخوص یسف على ھیئة ، وكان حصیر الخوص یتخذ سقائف یستظل بھا 

  .سفرة یوضع علیھا أطباق الطعام تسمى السمھھ

واستخدم خوص النخیل في صنع وجوه المقاعد واألسرة وذلك بحبال من الخوص 

  .اعة الحبال ألغراض متعددة كذلك ُأستخدم في صن، یقال لھا المسد 

وفي العصور اإلسالمیة كان الحصیر یصنع في مصانع الطراز إال أنھ كان حصیر 

أو یستخدم كمعلقات لتزیین ، من نوع خاص مما یمكن أن یكون عند الخاصة 

  .الجدران 

وفي الخالفة العباسیة كان الخلفاء العباسیین بعد أن مالوا إلى الترف افترشوا 

  .المكللة بالدرر والیاقوت، نسوجة بالذھب الحصر الم
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  :مراوح من خوص النخیل    - ب

لقد صنع العرب المراوح من خوص النخیل منذ العصور القدیمة فأغلب بالد العرب 

وقیل في تسمیة المراوح إنھا جاءت بسبب استعمال العرب لھا ،حارة بالصیف 

وقد ، وص النخیل اللین وكانت المراوح تنسج او تضفر من خ، للترویح عن أنفسھم 

عن طریق صباغة بعض ، تزخرف ببعض الكتابات الكوفیة أو األشكال الھندسیة 

وبعضھا كان ، وقد ازدھرت صناعة المراوح في العصر األموي . شرائح الخوص 

  .یكتب علیھ األشعار 

  

  : سالل من خوص النخیل - ج

عربیة لتغطي من خوص النخل صنعت أنواع عدیدة من السالل في المنطقة ال

، ما كان مالئمًا لحفظ األطعمة ویسمح بمرور الھواء  امنھ، إحتیاجات متنوعة 

  .تعلق في أسقف البیوت  فكانتولمنع الحیوانات أوالحشرات من الوصول إلیھا 

وفي اآلثار الیونانیة والرومانیة في المنطقة العربیة كما ورد في التوراة واإلنجیل 

، في تلك الحضارات تفید في تكوین صورة واضحة  أشكال وأسماء لسالل صنعت

ومن المرجح أن یكون خوص النخیل ھو المادة األكثر استخدامًا لصناعة السالل 

        ) م ١٩٩٦- المأثورات الشعبیة ( لمالءمة الخوص ووفرتھ في المنطقة العربیة 

  

  :الخوص في المملكة العربیة السعودیة : ثانیًا 

 :لمملكة العربیة السعودیة الحرف الیدویة في ا - ١

 :تعریف الحرف الیدویة   -  أ

  :أن الحرف الیدویة في الوقت الحاضر تنقسم إلى قسمین  )م٢٠٠٦(ذكر الغبان

 .كصناعة المجسمات والفنون التشكیلیة ، حرفة إنتاجیة فنیة  -
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 .حرفة تراثیة كالخرازة و صناعة الفخار وغیر ذلك  -

  : تراثیة فنیة إذا كانت حرف یدویة إنتاجیةیدویة ال الحرفوتعد 

 .ترتكز أساسًا على العمل الیدوي  -
 .تزاول كمھنة رئیسة مستمرة  -
تھدف إلى تحویل الخامات إلى منتج مصنَّع أو نصف مصنَّع باستخدام اآللة  -

 .أو بدونھا 
 .تستخدم الموارد البیئیة المحلیة بصفة أساسیة حسب توفرھا  -

والصناعة الحرفیة تأتي ، الیدویة والصناعة ، كما ذكر أن الحرفة الیدویة 
  .بمعنى واحد 

  

 :أھم الحرف الیدویة في المملكة العربیة السعودیة  - ب

  :تنقسم الحرف الیدویة في المملكة العربیة السعودیة إلى نوعین من الحرف وھي 

 :الحرف التراثیة  -)١(

 .البناء التقلیدي  -
 .صناعة السبح  -
 .الصناعة الحجریة  -
 .ناجر صناعة السیوف والخ -
 .صیانة البنادق  -
 ).تلبیس السیوف والخناجر ( التفصید  -
 ).الصیاغة ( صناعة الحلي  -
 )األوعیة واألدوات التي تصنع من الصاج ( صناعة السمكرة  -
 .صناعة الدالل  -
 .صناعة المباخر  -
 .صناعة االواني النحاسیة  -
 .الصفارة ورب الدالل  -
 .النجارة التراثیة  -
 .خشبیة صناعة السفن والقوارب ال -
 .الصناعات الخوصیة  -
 .الصناعات اللیفیة وفتل الحبال  -
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 .صناعة األقفاص   -
 .صناعة الحصائر والمداد  -
 .صناعة الشباك  -
 .صناعة العود والبخور  -
 .إعداد األعشاب الطبیة  -
 .الغزل والسدو  -
 .النسیج والحیاكة الیدویة  -
 .صناعة البشوت  -
 .صناعة العقال  -
 .الدباغة  -
 .الخط العربي  -
 .رسم والنقش ال -
 .الصباغة والزخرفة  -
 .صناعة الجبسیات  -
 .صناعة الطبول وآالت الفنون الشعبیة  -
 .الندافة  -
 .صناعة القطران  -
 .صناعة الحلوى الشعبیة  -

 

 :الحرف اإلنتاجیة الفنیة  -)٢(
 .المجسمات واألعمال الفنیة  -
 .الرسم على الزجاج  -
 .التشكیالت الشمعیة  -
 .خیاطة األزیاء الشعبیة  -
 .ریز التط -
 .الصناعات الحدیدیة الفنیة  -

 

  :عدد الحرفیین في المملكة العربیة السعودیة في الوقت الراھن  - ج

  لم یتضمن التعداد العام الذي قامت بھ مصلحة اإلحصاءات العامة خالل شھر
 .تفاصیل العاملین في الحرف والصناعات الیدویة ) ھـ ١٤٢٥( شعبان 
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 المسوحات المیدانیة التي قام بھا فریق  تم تقدیر الحرفیین إستنادًا إلى
ومعظم المحافظات والمراكز اإلداریة في ، االستراتیجیة في مختلف المناطق 

وذلك من منطلق أن الحرفي ھو كل فرد ذكرًا كان أو أنثى سعودیًا أو غیر ،المملكة 
سعودي یملك خبرة معرفیة یستطیع من خاللھا القیام بالصناعة بطریقة یدویة أو 

وانتاج منتج حرفي بصورة دائمة أو موسمیة سواء كان یزاول المھنة ، مساعدة آلة ب
 .حالیًا أو متوقف عنھ ألي سبب كان 

  ٤٥فردًا منھم  ٢٠٧٦بلغ اإلجمالي التقدیري للحرفیین في المملكة  %
 .فردًا ١١٤٢٣غیر سعودیین یمثلون % ٥٥و، فردًا  ٩٢٤٨سعودیون یمثلون 

 ٦٣فردًا ما نسبتھ  ١٣٠٢١السعودیون وغیرھم  یمثل الحرفیون الذكور %
 .حرفیة  ٧٥٤٢وعددھن % ٣٧في حین تمثل الحرفیات ، من إجمالي الحرفیین 

 الریاض ، من الحرفیین یتوزعون في ست مناطق ھي مكة المكرمة % ٧٦ ،
، % ١٦الجوف وذلك بنسب ،تبوك ، عسیر ، المنطقة الشرقیة ، المدینة المنورة 

 .على التوالي % ٦، % ٦، % ٨، % ١٢، % ١٤، % ١٤
 التطریز : من الحرفیین في المملكة في خمس حرف رئیسیة ھي % ٣٠یعمل

المنتجات الخوصیة وذلك ، الحلوى الشعبیة ،األعشاب العطریة ، السدو ، الیدوي 
 .على التوالي % ٥، % ٦، % ٦ ،% ٦، % ٧بنسب 

كثر من الحرفیین السعودیین و ومن خالل ھذا التعداد نجد أن نسبة الغیر سعودیین أ
ذلك نتیجة التحول اإلقتصادي واإلجتماعي الذي أدى إلى عزوف الشباب السعودي 
عن الحرف الیدویة واإلتجاه على التعلیم النظامي والبحث عن فرص عمل تدر ربحًا 

كما نجد أن ، كما یبین أن نسبة الذكور في ھذا المجال تفوق نسبة النساء ، أعلى 
فیین تزداد في المناطق الكبیرة حیث تتوفر الخامات واألدوات الالزمة نسب الحر

كما یتضح أن حرفة ،واألیدي العاملة المساعدة ثم تتدرج إلى المناطق الصغیرة 
الخوصیات تأتي في نھایة الخمس حرف الرئیسیة التي یعمل بھا الحرفیین إلحتیاجھا 

  .  لمجھود أكبر أثناء عملھا  من الحرف األخرى 

  

  :ارتباط الحرف الیدویة بالسیاحة   - د

إن البعد الثقافي للصناعات التقلیدیة یجعل منھا عنصرًا ھامًا لدفع الحركة 
السیاحیة لما لمنتوج الصناعات التقلیدیة من خصوصیات حضاریة تمكنھ من 

فالسائح یرغب في إقتناء منتوج نفعي أو فني یكون مغایرًا لألنماط ، مجابھة العولمة 
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عیة العالمیة المتداولة التي كثیرًا ما تكون مبتذلة ویبحث عن منتوج یمتاز الصنا
  ) .م ٢٠٠٦ –القصطلي ( باالبتكار وبشحنة ثقافیة 

أن الروابط بین السیاحة والحرف والصناعات )  م٢٠٠٦( كما ذكر الغبان 
 إذ أصبحت الحرف عنصرًا فعاًال في جذب السیاح مثلھا، الیدویة أمر واقع ومنشود 

وھكذا صارت السیاحة تستفید من جودة ، مثل الشمس والبحر واآلثار وغیرھا 
في حین أن طلب السیاح من المنتجات الحرفیة أصبح من ، الحرف وتنوعھا 

كما أن العالقات التي تربط ، العوامل األساسیة لتنشیط الحرف والصناعات الیدویة 
لمزدھرة بالحرف والصناعات وتعكس األسواق ا، القطاع الحرفي بالسیاحة عدیدة 

حتى أصبح من ، الیدویة بمنتجاتھا المتنوعة العالقة الوثیقة والمتبادلة بین القطاعین 
متطلبات السیاحة في السنوات األخیرة تنوع منتجات الحرف والصناعات الیدویة 

كما أن مواسم الحج والعمرة من أھم الفرص التي یحرص الحاج ،وحسن عرضھا 
ویتجلى ھذا ،لمعتمر على شراء منتجات حرفیة لتوزیعھا ھدایا في بلدة أو الزائر وا

إذ لم یعد المراد بالسیاحة القیام ، االرتباط في الطریقة الجدیدة لممارسة السیاحة 
، برحلة ھدفھا اإلقامة في ناد مغلق أو شاطئ والبقاء إلى جانب السیاح اآلخرین 

، على حرفھم الیدویة وتراثھم العمراني واإلطالع ، وإنما التواصل مع أھل المكان 
بھذا ، وتذوق فنون طھیھم وارتداء أزیائھم ومشاركتھم في حیاتھم الیومیة الحقیقیة 

، والتراث العمراني ، الحرف والصناعات الیدویة : المفھوم ظھرت األوجھ الثالثة 
رف والتراث غیر المادي الذي یشمل من بین أشیاء أخرى مالقاة اآلخرین والتع

  .لتؤكد أوجھ الترابط بین السیاحة والثقافة والتراث ، على عاداتھم 

أن السیاحة ترتبط بالحرف الیدویة كجانب ) م ٢٠٠٦( كما ذكرت الصاعدي 
وعالقة الحرف الیدویة بالسیاحة لیست عالقة حدیثة فقد ، مھم من جوانبھا الثقافیة 

وغالبًا ،في نفسھ أثناء ترحالھ وتنقلھ كما نقلھا الحر، نقلھا التجار معھم منذ أمد بعید 
وتنمي التجارة والتبادل الثقافي ، ما تنمي السیاحة العالقات االقتصادیة الدولیة 

مما ینتج بیئات متقاربة وذات قواسم ، وتواصل الحضارات والشعوب ، والمعرفي 
ھا وھذا ما یفسر لنا اھتمام الدول بإبراز تراث، مشتركة على المستوى اإلنساني 

بل الرتباطھ بالسیاحة وزیادة ، الحضاري لیس فقط لكونھ متعلق بالثقافة والھویة 
وال نتجاوز الحقیقة إذ وصفنا السیاحة بأنھا صناعة بما فیھا من أدوات ،دخلھا 

وإقبال الحركة ، ومن حیث عوائدھا والنظرة االقتصادیة نحوھا ، وتوجھات 
ویة ینتج رواجًا اقتصادیًا یمكن تنمیتھ السیاحیة على استھالك منتجات الحرف الید

فھناك ما یعرف بسیاحة الحرف التقلیدیة والصناعات الیدویة بما فیھا ، واستثماره 
و تذكارات من أعمال خشبیة وجلدیة وتطریز ، من إبداع وقیم فنیة وجمالیة 

ومن الوسائل الھامة التي یتخذھا ھذا القطاع للوصول ، ومنسوجات ولباس تقلیدي 



٥٠ 
 

والمشاركة في ، لى أھدافھ إقامة المراكز والمعارض للصناعات والحرف الیدویة إ
تلبیة لمتطلبات السیاح خاصة وأن البلد السیاحي یعتبر ، تطویر القرى التراثیة 

  .  معرضًا دائمًا ومفتوحًا أمام السیاح 

 أن الثقافة بعمقھا الحضاري ترتبط بقوة وبشكل) م ٢٠٠٦( كما ذكر بنعبد اهللا 
وھي تشكل ما یعرف بالسیاحة الثقافیة ، جوھري بقطاع السیاحة والحرف التقلیدیة 

  .ذات المردود العالي بالنسبة للمناطق التي توفر ھذا النوع من السیاحة 

وارتكازًا على ھذا المفھوم ارتأت المجموعة األوروبیة إحداث عاصمة 
، ل تنمیة التراث الثقافي تستفید من قروض خاصة من أج، أوروبیة للثقافة سنویًا 

  .والمدینة المعینة تستفید ھكذا من تغطیة إعالمیة ھامة تعود علیھا بالنفع الكبیر 

والدة جدیدة بفضل في المغرب " بلباو " وعل سبیل المثال عرفت مدینة 
فمدینة بلباو الصناعیة أصبحت من جراء ذلك قبلة العدید من " قوقنھیم " متحف 

  .ھذا المتحف  السیاح منذ افتتاح

الفرنسیة اھتمت بتراثھا الثقافي وخصوصًا بترمیم متحف " لیل " ومدینة 
ولعل ذلك سبب تعیینھا عاصمة ، الفنون الجمیلة الذي أصبح أول متحف بالمنطقة 

  .م ٢٠٠٤ثقافیة لسنة 

كما تم اختیار منطقة مكة المكرمة عاصمة للثقافة اإلسالمیة على المستوى 
حیث تم عرض العدید من المعروضات التراثیة التي تمثل ، ـ ھ١٤٢٨العربي عام 

  .المملكة العربیة السعودیة 

ومن خالل ذلك أصبح واضحًا أنھ إذا كان ھناك قطاع یرتبط مصیره ارتباطًا 
أیًا ، ذلك أن الزائر األجنبي : فھو قطاع الحرف التقلیدیة ، وثیقًا بمصیر السیاحة 

قلما یغادر البالد دون أن یحمل معھ تذكارًا ال ،  كان نوع السیاحة التي یمارسھا
وتشیر أكثر الدراسات التي أجراھا الخبراء حول مرجعیة قطاع الحرف . غنى عنھ 

أنھما معًا یعدان من العناصر األساسیة في التراث ، التقلیدیة وعالقاتھ بالسیاحة 
ن للحفاظ على وأن وجودھما وبقاءھما أمران حیویا، خاصًة وفي الثقافة عمومًا 

  . دون التفریط في ممیزات األصالة ، شریطة التكیف مع متطلبات العصر ، الثقافة 

  :القیمة االقتصادیة لمنتجات الحرف الیدویة  -ھـ 

أن الصناعات التقلیدیة في تونس إضافة إلى بعدھا ) م ٢٠٠٦( القصطلي ذكر
أوًال وبالذات مورد  فھي، الثقافي فھي تقوم أیضًا بدور اجتماعي واقتصادي ھام 

حرفي وحرفیة وھو ما یعادل نسبة  ٣٠٠,٠٠٠إذ توفر الشغل ألكثر من ، رزق 
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  موطن شغل ٧٠٠٠یمكن من إحداث حوالي  و، من عدد الناشطین بالبالد %  ١١
وبالرغم من أن ، من مواطن الشغل المحدثة % ٧,٧سنویًا أي  "فرصة عمل " 

فإن القیمة المضافة التي تحققھا % ٤یتجاوز مساھمتھا في الدخل القومي الخام ال 
إلى جانب كل ھذا یمتاز العمل في قطاع الصناعات التقلیدیة بتواضع ، لیست ھینة 

من % ٢,٢كما أن القطاع یساھم في إدخال العملة الصعبة بنسبة ، تكلفة المشاریع 
  . ملیون دینارًا بین السوق السیاحیة وسوق التصدیر ٢٥٠الصادرات أي بقیمة 

وتعد الحرف الیدویة من أكثر مجاالت توظیف األفراد واألقل تكلفة في توفیر 
وھي میزة تتوافق مع ظروف المنطقة العربیة التي تعاني من ارتفاع ، فرص العمل 

إلى حاجة المنطقة العربیة ) م ٢٠٠٤( فقد أشار البنك الدولي عام ، معدالت البطالة 
  .العشرین سنة القادمة  ملیون فرصة عمل خالل ٧٤إلى تدبیر 

فھي مھمة اقتصادیًا على ، وتشكل الحرف الیدویة قطاعًا اقتصادیًا متنوعًا 
فعلى المستوى الفردي ھناك العدید من النماذج التي . المستوى الفردي والدولي 

استطاعت أن تحسن مستوى معیشتھا مادیًا واجتماعیًا بالبدء بمشروع إنتاجي قائم 
وترویجھ في مختلف ، ة بدأتھ من إحدى المؤسسات االقتراضیة على الحرف الیدوی

  .الفعالیات والمھرجانات 

وعلى مستوى المدن ھناك بعض المنتجات الیدویة تعد المصدر الرئیسي للدخل 
حیث یعد صنع السجاد المصدر الرئیسي " أورسیلي التركیة " مثل قریة ، بھا 

ویعرفھا السیاح الدولیین بالرغم من ، في كل بیت تقریبًا  نول سجادلدخلھا وھناك 
  .أنھا مازالت غیر مدرجة على خریطة السیاحة 

التي تعد من أشھر القرى المصریة في صناعة النسیج " قریة كرداسة "  و
وھي نموذجًا فریدًا استطاع أھلھا بأدوات بسیطة من البیئة ، بأشكالھ المتنوعة 

ب سكانھا من الفقر إلى موقع بارز على من قریة عادیة یعاني اغل تحویلھاالمحلیة 
وقد بدأت بتجربة أھلیة ناجحة قام فیھا كبار الصناع ، الخریطة السیاحیة المصریة 

  ) .م ٢٠٠٦ –الصاعدي ( تحویل منازلھم إلى مشاغل بسیطة ب

وفي المملكة تعتبر منطقة األحساء ھي الموطن األساسي لصناعة البشوت في 
یدویة القدیمة ومن أشھرھا البشت الحساوي وھو من السعودیة وھي من الحرف ال

أجود أنواع البشوت ویوجد بأحجام وألوان فاخرة متعددة ویمتاز بإرتفاع الطلب علیھ 
خاصة من األمراء والوزراء والعلماء ورجال األعمال ووجھاء المنطقة ودول 

    ) . www.sharqeyah.com(الخلیج 
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أن مجال األسر المنتجة یساعد على اكتشاف ) م ٢٠٠٦( كما ذكرت یماني 
المواھب ونمو الخبرات واالعتماد على الذات وصقل للشخصیة من خالل تفاعل 
إیجابي مع احتیاجات المجتمع ومتطلباتھ وتحقیقًا لتوجیھات الدولة واستمرارًا للجھود 

أھم مقومات الشخصیة القومیة ھو تراثھا  أن ھالمثمرة التي تقوم بھا ومما الشك فی
الشعبي سواءًا كان شفھیًا أو مادیًا یتمثل في أشكال اإلبداع الفني والحرف الشعبیة 
ذات القومیة الفنیة التي یمارسھا أبناء المجتمع من خالل حیاتھم كحرفة النسیج 

مج المھنیة وعلیھ نرى أھمیة انعقاد المؤتمرات والدورات والبرا.الشعبیة الیدویة 
لزیادة الخبرات المختلفة التي تتطلبھا المشروعات الصغیرة وربطھا بالحرف 
الشعبیة الیدویة المختلفة مما یساعد األفراد ویمكنھم من مباشرة مشروعاتھم 
والنھوض بھا مع إحیاء ھذه الحرف وتوظیفھا بشكل مبتكر یتناسب مع الحیاة 

  .العصریة 

أن المشروعات الصغیرة من العوامل ) م ٢٠٠٨( وذكرت نصر وآخرون 
األساسیة التي یمكن من خاللھا المساھمة الفعالة في حل مشكلة البطالة بین خریجي 

  . الجامعات

في التنمیة تساھم المشروعات الصناعیة الصغیرة أن )م ٢٠٠٦(یرى الغبان و
  :االقتصادیة عن طریق اآلتي 

عات الصغیرة بالمقارنة ارتفاع معدالت اإلنتاجیة في المشروعات والصنا  - أ
فالفرد منتج كما ھو مستھلك في ، بالعمل الوظیفي الحكومي والعام 

المشروعات الصغیرة ولكنھ لیس من الضروري منتج في الوظائف العامة 
 .وبنفس الدرجة 

تعتبر المشروعات الصغیرة وحدات إنتاجیة ومراكز استثماریة تعمل على   - ب
ي االقتصاد القومي وتعمل على زیادة تعبئة المدخرات الخاصة لتشغیلھا ف

 .كفاءتھ 

تعمل المشروعات والصناعات الصغیرة على زیادة معدل دوران رأس  -ج
 .المال 

تشارك المشروعات الصغیرة في توفیر عمالة وبالتالي تقضي على البطالة   -  د
 .مما یحسن من مستویات اإلنماء االقتصادي واالجتماعي 

غیرة على توفیر سلع وخدمات تعمل المشروعات والصناعات الص  -  ذ
 .لإلستھالك النھائي والوسیط وبالتالي یزید الدخل القومي للبالد 
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تعتبر المشروعات الصغیرة مناخًا مناسبًا للتجدید واالبتكار والتطویر عكس   - ر
 .فرص التجدید في الوظائف العامة لعدم وجود حافز 

اللھا یمكن إقامة وتلعب الصناعات الصغیرة دورًا مھمًا في التنمیة فمن خ
مشروعات للصناعات المطرزة یدویًا أو آلیًا والتي تسھم في تشغیل شباب خریجي 

  .  الكلیات المتخصصة والذین لم تتاح لھم فرص عمل 

وتوفر ، وتولد الحرف والصناعات الیدویة قیمة مضافة إلى الدخل لوطني 
ي تنمیة االقتصاد وھي بذلك تساھم ف،فرص عمل لفئات المجتمع ذكورًا وإناثًا 

  .وتنشیط الحركة اإلنتاجیة والتسویقیة 

من النشاط % ٢٠وجاء في تقریر مجموعة من خبراء منظمة الیونسكو أن 
، في قطاع الحرف والصناعات الیدویةالریفي في الدول السائرة في طریق النمو یتم 

طني لتلك من الناتج الو% ٣وأن الحرف والصناعات الیدویة تسھم على األقل بنسبة 
، وتمكن من تحقیق مداخیل إضافیة ، وأنھا بطبیعتھا توجد فرصًا للعمل ، الدول 

  .وتساعد على الحد من الھجرة من القرى إلى المراكز الحضریة الكبرى 

قدرت منظمة التجارة العالمیة حجم السوق العالمیة للمنتجات الحرفیة في 
كما تقدر ، ملیار دوالر أمریكي  ٨٠أواخر التسعینات من القرن الماضي بما یناھز 

، من نشاط سوق السیاحة مستقبًال % ٢٠دراسات أخرى أن قطاع الحرف سیشكل 
  .ملیار دوالر أمریكي  ١٢٠وھو ما یعادل 

في معظم دول العالم تنمو تجارة المنتجات الحرفیة بشكل مطرد حیث نمت 
سنویًا منذ % ١٠٠نسبة المنتجات الحرفیة الیدویة في أسترالیا على سبیل المثال ب

الغبان ( ملیون دوالر أمریكي  ١٥٠ووصلت المبیعات إلى ما یعادل ،م ١٩٨٨عام 
  ).م ٢٠٠٦ –

   

دور الھیئة العلیا للسیاحة في تنمیة الحرف والصناعات التقلیدیة في   - و
  :المملكة 

تمتلك المملكة العربیة السعودیة حرفًا وصناعات یدویة كان لھا شأن في ماضي 
إال أنھ ونتیحھ للتحوالت االقتصادیة واالجتماعیة التي شھدتھا المملكة عانت ، البالد

ومن أھم ، ي تراجعھا مما كان لھ األثر البالغ ف، الحرف من اإلھمال لبعض الوقت 
  :اآلتي ، في مجال الحرف  جھود الھیئة العلیا للسیاحة
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 روع إعداد تصور أولي لتطور الحرف والصناعات الیدویة في إطار مش
 -باإلضافة إلى الھیئة  -: وھي وطني بواسطة لجنة تشترك فیھا الوزارات المعنیة 

العمل والشؤون  –االقتصاد والتخطیط  –الصناعة  –التجارة  –المالیة (وزارات 
المؤسسة العامة للتدریب الفني والتعلیم  –وكالة اآلثار والمتاحف  –االجتماعیة 

مجلس الغرف التجاریة والصناعیة السعودیة  –بنك التسلیف السعودي  –المھني 
 . ) كممثل للقطاع الخاص

  إعداد استراتیجیة وخطة تنفیذیة لخمس سنوات لتطویر قطاع الحرف وتنمیتھ
بواسطة اللجنة المعنیة باإلستعانة بعدد من الخبراء والمستشارین واالسترشاد 

طالع الخبرة العالمیة بالتجارب الدولیة والتواصل مع خبراء منظمة الیونسكو واست
 .في تركیا والمغرب وتونس 

  قریة على مراحل على مستوى المملكة ضمن مشروع تنمیة  ٤٦إدراج
مدینة جبة وقرى " كمرحلة أولى خمس قرى منھم منطقة حائل  –القرى التراثیة 
لتعود بالنفع على السكان والمستثمرین ویجعلھا مصدرًا وموردًا " العلیم وتوابعھا 

دیًا للسكان المحلیین ووعاء لنشاطات الحرف الیدویة واالستفادة من السیاحة اقتصا
 . كوسیلة لتفعیل النشاط االقتصادي بھا 

  في مجال اإلبتكار في ) أكثر من مائة ألف ریال ( تخصیص جائزة دولیة
قطاع الحرف الیدویة في العالم اإلسالمي لتشجیع حركة اإلبداع واستمرار العطاء 

الخزف : غطي الجائزة عدة أفرع منھاعلى االبداعات التراثیة وتللمحافظة 
المعشق، والتطریز، والزي  شاني، والسجاد، والسدو والكلیم، والزجاجیوالق

والتجلید، والتذھیب،  التقلیدي، والباتیك، والحرف الخشبیة، والزخرفة والمنمنمات،
والمشغوالت  لحلي، وا)فن تزیین الورق(وصناعة الورق التقلیدي وفن األبرو 

 والخیزران الفضیة، والحرف المعدنیة، والحرف المعماریة، وحرف القش والسالل
وتسعى الجائزة أیضًا إلى تنمیة ھذه الفنون والوصول إلى صناعات حرفیة  –

 ).م ٢٠٠٦ –الغبان ( متجددة 

یا كما نظمت الغرفة التجاریة الصناعیة بالمدینة المنورة بالتعاون مع الھیئة العل
وذلك في مركز سیدات ، للسیاحة برنامجًا تدریبیًا للحرفیات على صناعة الخوص 

وتأتي ، ھـ ١٤٢٧من شھر ذي القعده لعام  ٢٩- ٢٥األعمال بالغرفة خالل الفترة من 
أھمیة ھذا البرنامج من مكانة حرفة صناعة الخوص الشعبیة التي تحتلھا على 

  . ) www.alriyadh.com(ا المملكة مستوى الصناعات التقلیدیة التي تشتھر بھ
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 :حرفة الخوص وفنونھا وأھمیتھا في المملكة العربیة السعودیة   - ي

إن صناعة الخوص من سعف نخیل البلح واحدة من الصناعات التقلیدیة التي 

 لتي یوجد فیھا النخیلالمملكة العربیة السعودیة بشكل عام و في المناطق ا تنتشر في

فالصناعات الخوصیة معروفة في جمیع مناطق المملكة وال یكاد ، بشكل خاص 

ویكون ھذا االختالف في طریقة تزیین القطعة ، إال القلیل  اختالفیوجد بینھا 

  .  وفي طریقة توزیع السعف الملوَّن ، الخوصیَّة 

من جمیع مناطق حیث جمع قطع خوصیة ) م ٢٠٠٤( وذلك ما أثبتھ العیسى 

  .المملكة متشابھ مع بعضھا البعض 

وتعد صناعة الخوص او السعفیات واحدة من الصناعات التقلیدیة التي تنتشر 

وقد كان الخوص في الماضي ، في المملكة خاصة في المناطق التي یوجد بھا نخیل 

زلیة من ضروریات الحیاة عندما كانت المرأة السعودیة تؤمن معظم احتیاجاتھا المن

ومازالت ھذه الصناعة في المملكة من ، من منتجات الخوص على اختالف أشكالھا 

الصناعات الواسعة اإلنتشار حتى عھد قریب ویتفاوت انتشارھا واتقان صنعھا تبعًا 

  . ) www.alriyadh.com(لكثافة النخیل ومھارة المرأة 

، ناعة الخوص في المناطق الزراعیة من البالد السعودیة وقد انتشرت حرفة ص

فقد كان النخیل ، اعتمادًا على ما كان ینتجھ شجر النخیل من سعف ولیف و عذوق 

  .ھو المادة الخام الرئیسیة التي اعتمد علیھا صانع الخوص في حرفتھ 

وقد كانت المصنوعات الخوصیة في السابق ذات أھمیة خاصة في الحیاة 

وكانت بمثابة المصنوعات البالستیكیة ، إذ كان ال غنى للجمیع عنھا ، یة الیوم

وكان الحرفي ، عصرنا الراھن والزجاجیة والخزفیة التي نتداولھا ونستخدمھا في 

 – المسلة"واسطة أدوات بسیطة كاإلبرة على تصنیع منتجات الخوص یدویًا وبیعمل 

( الخوص وكذلك المقص )ف ص(التي كانت تستخدم لرصف " المخرز  –المخیط 

  ).م ٢٠٠٨ –الشادي 
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إن إستخدام السعف بطرق فنیة منتشر في معظم  ) Rose  )1981كما ذكرت 

والرجل الحجازي ، الجزیرة العربیة وخاصة في المدینة حیث تكثر زراعة النخیل

ومنتجات لحمل ، یستخدم السعف في منتجات كثیرة  منھا غطاء الرأس والقفة 

وفي الخلیج العربي تعتبر النخلة الممون األساسي ، على ظھر الجمل  األشیاء توضع

وقد عرفت ھذه األشیاء في غرب وجنوب الجزیرة وھي مشھورة ، للصناعة الیدویة 

  .ومعروفھ من القرن الرابع عشر المیالدي قبل اإلسالم 

أن القفة وھي من سعف النخیل تصنع في معظم  ) Savage  )1982ذكرت  و

كما ، عرب وتنتشر بكثرة في الجزیرة وفي تھامة وفي المناطق الجبلیة جزیرة ال

، تكثر صناعة السفر الدائریة وتستخدم للطعام والجلوس وعرض المنتجات علیھا 

وھذه القفف ، وھذه تلون حسب البیئة ویعتبر التلوین نوع من أنواع فن التطریز 

ة الجنوب اللون العودي ویمیز منطق، موجوده في دول الخلیج وفي عسیر وأبھا 

  .النساء  متقابلة ومعظم ھذه األشیاء تصنعھا واألزرق وفیھا أشكال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  : الفصل الرابع

  : وفنونھ –تاریخھ  –التطریز الیدوي 

 .تاریخ التطریز وتعریفھ : أوًال  -

 .أھمیة التصمیم وعناصره في التطریز : ثانیًا  -

 .أسس التصمیم الزخرفي : ثالثًا  -

 .تولیف الخامات بما یتماشى مع احتیاجات المنتج : رابعًا  -

 .كیفیة اختیار الوحدات الزخرفیة المناسبة : خامسًا  -

  .األوان ومدى تأثیرھا على جمالیات التطریز : سادسًا  -
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  وفنونھ –تاریخھ  –التطریز الیدوي 

  : وتعریفھ تاریخ التطریز: أوًال 

ن التطریز ظھر في مصر منذ آالف أ) م ٢٠٠٨( وآخرونذكرت نصر 

السنین قبل المیالد وقد بلغت براعة قدماء المصریین في التطریز بالخرز واألحجار 

الكریمة المختلفة األلوان واألحجام حدًا كبیرًا من التقدم واإلبداع فقد عثر على 

مجموعة من األكوال واألحزمة والمالبس المزخرفة بالخرز وھي أیضًا أحدث ما 

  .إلیھ عالم األزیاء حتى اآلن  وصل

كما توارث األقباط موھبة التطریز وواصلوا العمل في ھذا المجال ودخل 

التطریز الكنائس فشمل لبس القسس وأبسطة الرحمة واللوحات الدینیة وما إلى ذلك 

  . مما تزخر بھ الكنائس من ھذا الفن 

كذلك ، التطریز  وفي العصر اإلسالمي كانت كسوة الكعبة في مقدمة ما شملھ

كما كان للخلع التي كان یخلعھا الخلفاء على من یحظون برضائھم ، ثیاب الخلیفة 

  .شأن في اإلھتمام بالتطریز 

وھو ، أن التطریز فن ملحق بصناعة النسیج ) ت  - د( كما ذكرت الغرباوي 

معروف منذ أقدم العصور فقد عثر على قطع من األقمشة المطرزة یرجع قدمھا إلى 

كما وجدت قطع مزخرفة بالتطریز منذ الدولة ، لدولة الوسطى الفرعونیة ا

  .الفرعونیة الحدیثة 

و إستمرت صناعة التطریز في زخرفة المنسوجات في أوائل العصر 

اإلسالمي إال أنھا لم تكن متعددة األنواع كما كان الحال في العصر الفرعوني 

وقد ، ة والشاللة وغرز السلسلة إذ اقتصر التطریز على غرزة النبات، والقبطي 

العربیة  "المجالس  –المقاعد " كانت ھذه الغرز تستعمل في تطریز الكنبات

وإسم المصنع الذي ، التي تحوي إسم الخلیفة في العصر اإلسالمي " اإلسالمیة"

ثم " الطراز"صنعت فیھ القطع المطرزة ومكانھ وكان یطلق على التنفیذ الكتابي 
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منسوجة في ، ح یصاحب ھذا الشریط الكتابي زخارف أخرى تطور األمر فأصب

أي منذ القرن الثاني عشر إلى القرن ، العصر الفاطمي واألیوبي والمملوكي 

  .المیالديالخامس عشر 

وقد وجدت صناعة التطریز في العصر الساساني جنبًا إلى جنب مع صناعة 

التطریز إلى حد ما  فقد تأثرالمیالدي أما في القرن الخامس عشر ،المنسوجات 

باألسالیب الصینیة والسبب في ذلك ھو استعمال الزي الصیني الذي یفضل استعمال 

أما في ، األقمشة الخالیة من الزخرفة ذات اللون الواحد والتي تنتھي بالتطریز 

فقد كانت معظم المنسوجات المطرزة  المیالدي السادس عشر والسابع عشر قرنینال

، أغطیة لألسرة واألرائك والمناضد والموائد وما شابھ ذلك في إیران عبارة عن 

كانت القطع المطرزة عبارة عن سجاجید المیالدي بینما في القرن الثامن عشر 

  ).م ١٩٨٦ –محمد ( للصالة وسراویل للنساء 

وذلك بعد أن تطورت ، وقد عرفت الزخرفة بالتطریز منذ عصر الفراعنة 

  )  . Windsor – 1953( الغرز البدائیة البسیطة 

ویعتبر التطریز من أقدم الوسائل في زخرفة المنسوجات والمالبس وأكثرھا 

  ).  Pamela – 1981( وھو واسع االنتشار في ذلك مثل الفنون األخرى، استخدامًا 

التطریز ھو زخرفة القماش بعد أن یتم نسجھ بواسطة إبرة الخیاطة بخیوط و

  ).م ١٩٨٦  –محمد (مادة النسیج ومن مادة أغلى من ، ملونة غالبا 

والتطریز فن من الفنون الزخرفیة الجمیلة التي استعان بھا اإلنسان لتزیین 

حیث استمد وحداتھ الزخرفیة من ، مالبسھ وأدواتھ ومفروشاتھ منذ آالف السنین 

والحریریة ،القطنیة ( البیئة المحیط بھ مستخدمًا الخیوط بأنواعھا المختلفة 

وغیرھا من الخامات التي استطاع أن ) كذلك الفصوص والخرز و،والصوفیة ،

واألصداف ،األحجار : مثل ، یشكلھا أو یضیفھا إلى القطع المطرزة لتزیدھا جماًال 
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أو ،) ترتر( أو صفائح رقیقة ،والمعادن بعد صھرھا وتحویلھا إلى فصوص وكور ،

  ) .م ٢٠٠٢ – وفدا البسام( أسالك وخیوط 

 :تخدمة في التطریز أنواع الخیوط المس  -  أ

تعتبر خیوط التطریز من الخامات المھمة واألساسیة المؤثرة على جودة القطع 

المطرزة لما لھا من تأثیر فعال ومباشر على قوة تحمل وجمال المنسوج وذلك بعد 

  :وتنقسم خیوط التطریز إلى ، تطریزه 

یوط خیوط طبیعیة ویندرج تحتھا خیوط نباتیة مثل الكتان والقطن والخ -١

الحیوانیة ویندرج تحتھا خیوط الصوف والحریر والخیوط المعدنیة ویندرج تحتھا 

 .الفضي والذھبي 

 :خیوط صناعیة ویندرج تحتھا  -٢

 .حریر الفسكوز و األسیتات : خیوط صناعیة محورة  ) أ

 .مثل النایلون والبولي إستر و اإلكریلك : خیوط صناعیة تركیبیة   ) ب

لھا خواص معینة ) غیر الخیوط المعدنیة  (والخیوط المستخدمة في التطریز 

ومتانة الخیط التي تتمثل في ، نعومة الملمس : یجب أن تتوافر فیھا ومن أھمھا 

برماتھ وھذه البرمات لھا تأثیر كبیر على التطریز ومن العوامل المھمة لنجاح عملیة 

ت البرمات وإذا قل، فإذا زادت البرمات أدى ھذا إلى تعقید خیط التطریز ، التطریز 

  .تسلخت الفتلة وتعقدت 

  :وأھم أنواع الخیوط 

خیط قطني ممرسر مثل الفیالجا و الكالرك وھو عبارة عن خیط رفیع  -١

 .وخیط برودریھ وكتون بیرلیھ و مولینیھ . والفلتیریھ  –ویستخدم في عمل اآلجور 

سوافلوش وتستخدم ھذه الخیوط في ، سواالفابل : خیوط حریریة  -٢

 .یجب مراعاة استخدام ھذا الخیط للقماش المناسب التطریز ولكن 
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صوف ، صوف بوكلیت ، األنجوراه ، الصوف العادي : خیوط صوفیة  -٣

التابستري وغالبًا ما تستخدم ھذه الخیوط لألقمشة الصوفیة أو استخدامات أخرى 

 .متعددة كاألوبیسون والتابستري وغیرھا 

كانت و ال تزال تطرز بھا الخیوط الذھبیة والفضیة و: الخیوط المعدنیة  -٤

، ویطرز بالخیوط المعدنیة المعلقات واللوحات والمفارش ، كسوة الكعبة المشرفة 

وتوجد من ھذه ، وتستخدم أیضًا في زخرفة المالبس فتضفي علیھا مظھرًا أنیقًا 

 .الخیوط المعدنیة الخیوط الملونة و الشانجا 

د وقد عرفھ المصریون قدیمًا والخیط المعدني ھو الخیط الذھب المطروق بالجل

واستعملت خیوط الذھب والفضة ، واستمر خالل عصور مصر التاریخیة وإلى اآلن 

  .مع خیوط القطن والحریر الطبیعي والكتان في صناعة النسیج في مصر 

 "بدرجات مختلفة من السمك"  وقد انتشرت اآلن الخیوط المعدنیة بتخانات

انتشار أنواع من الخیوط المعدنیة الحلزونیة الشكل وألوان وأنواع مختلفة إلى جانب 

وتستخدم في التطریز فوق سطح النسیج ) الكنتیل ( والمختلفة األلوان والتي تسمى 

والتطریز بالخیط المعدني لھ طریقة عمل ) السیرما ( فقط وال تخترقھ مثل أسلوب 

یجب المحافظة و، خاصة واستخدامھ یحتاج إلى مھارة في العمل ودقة في التنفیذ 

، علیھ عند تنظیف القطعة الملبسیة أو المفروشات حتى ال یتعرض للصدأ أو التلف 

وكثیر من الخیوط المعدنیة الملونة الحدیثة مصنوعة من األلمونیوم وفیلم من البولي 

أو  "عدد الطبقات " وتقطع بماكینات طبقًا للتخانات" السندویتش " استر بطریقة 

  .السمك المطلوب 

 –وآخروننصر ( لبًا ما تستخدم في زخرفة الشنط اوغ: یوط القش خ -٥

 ) .م ٢٠٠٨

فقد ذكرت أن اختیار الخیط المناسب أمرًا في ) م ٢٠٠٣( أما العبد الكریم 

فالخیوط الردیئة تنحل أثناء التطریز فیتغیر لونھا أو تكون غیر ، غایة األھمیة 

لذا فإن أفضل أنواع الخیوط ما ، لغسل أو قد تختلط ألوانھا بعد ا، متساویة في البرم 

مما یعطیھا ، كانت مصنوعة من القطن الجید طویل التیلة ذات الصقل المزدوج 



٦٢ 
 

لمعانًا وصالبة تمكنھا من االحتفاظ برونقھا حتى بعد تعرضھا لضوء الشمس أو 

  .الغسیل المتكرر 

  :وتنقسم الخیوط المستخدمة في التطریز إلى 

بارة عن حزم أو شلل من خیوط قطنیة ذات ھي ع: خیوط المولونیھ  -١

یاردة وھي األكثر مبیعًا في  ٨.٧أمتار أي  ٨الخصالت الست یبلغ طول الخیط فیھا 

" ناعم " وترجع كلمة مولونیھ في األصل إلى كلمة فرنسیة قدیمة تعني ، عالم ال

وتمتاز ھذه الخیوط بإمكانیة فصل خصالتھا حسب حاجة العمل أو حسب سماكة 

 .یج النس

تزن ، مزویة ال تجزأ قطنیة وھي خیوط : خیوط الكوتون بارلیھ اللؤلؤیة  -٢

، متر  ٨٠جرامات من الخیط یبلغ طول الخیط فیھا حوالي  ١٠البكرة منھا حوالي 

وھي مناسبة ألشغال اإلبرة التي تتطلب أن یكون العمل النھائي مجسم وبارز على 

 .النسیج المطرز 

تتوفر ، أشھر ألوانھا الذھبي والفضي والنحاسي :  الخیوط المعدنیة البّراقة -٣

 .على شكل بكرات أو شلل مزویة 

فھناك ، تتعدد أنواع خیوط الصوف تبعًا لنوع العمل : خیوط الصوف  -٤

بستري تتوفر على شكل لفات اخیوط الصوف الرفیعة التي تصلح لتطریز الكنفاه والت

بأطوال متساویة المخصص  ومنھا السمیك المقطع، متر  ٨بطول " االوبیسون "

 .ألعمال السجاد 

  

 :أنواع الغرز الیدویة  - ب

  :ظھرت في العصر اإلسالمي أنواع كثیرة و مبتكرة من غرز التطریزومنھا 

 ".الطریقة النسجیة الزخرفیة " اآلجور المزخرف بخیوط ملونة  -

 .األبلیكاسیون وأھمھا الخیام العربیة ذات الزخارف اإلسالمیة  -
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وھو التطریز البارز في خطوط متوازیة على أشكال : نص التطریز الجا -

 .مختلفة 

 .التنجید المزخرف  -

الحشو البارز والحشو المسطح البارز وغرزة الفرع التي استخدمت لملء  -

 .المساحات وغیر ذلك 

التطریز بغرزة الفستون في شكل دائرة صغیرة ویطلق على ھذه الغرزة اآلن  -

 " .غرزة الترمسة " 

 .سیج بعش النحل زخرفة الن -

وغرز  "البذور"غرز الزخرفیة األخرى ومنھا غرزة  حب الرمل بعض ال -

 "الغرز المتعرجة " الزجزاج 

باإلضافة إلى غرزة الفرع والسلسلة والتطریز بالخیوط المعدنیة واللؤلؤ 

  ).ت.د –الغرباوي ( والخرز والترتر وغیر ذلك 

  :في اآلتي  غرز التطریز الیدوي) ت ،د( جمعت المھدي كما 

 .تستعمل لتحدید الخطوط الخارجیة ) : الظھر ( غرزة الماكینة  -١

تستعمل للخطوط والفروع ویمكن شغلھا أیضًا في سطور : غرزة الفرع  -٢

 .متقاربة لبعضھا لملء مساحة معینة 

تستعمل للحصول على حافة متماسكة ) : العروة ( غرزة الفستون  -٣

للتطریز الذي تقص أطرافھ مثل عمل  وتستعمل أیضًا، ولتشطیب فتحة العروة 

 .فستونات بأطراف القماش أو لعمل وحدات منفصلة كاألبلیك 

 .تستعمل للتحدید الخارجي في التطریز الیدوي الحر : الغرزة المزدوجة  -٤

وكذلك غرزة السلسلة ، تستعمل للتحدید أو لملء مسافات : غرزة السلسلة  -٥

 .المفصولة 

 .لى األقمشة ذات النسیج المستوي تشتغل ع: غرزة رجل الغراب  -٦

 .تستعمل للخطوط والكنارات : السمكة " ضلع"غرزة شوكة  -٧
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 .تستعمل لملء مساحة كبیرة أو غیر منتظمة ):ریش الطائر ( غرزة الظل  -٨

 .یمكن عملھا إما متقاربة أو متباعدة : غرزة العقدة الفرنسیة  -٩

 .تستعمل لملء مساحة أو خط : عقدة الذھب  -١٠

ویمكن إستعمالھا أیضًا ، تستعمل لحرف البطانیة : نیة غرزة البطا -١١

 .وللتحدید في التطریز الحر أو التطریز بالعد ، "أطراف القماش"للكنارات 

أو لملء ،التحدید الخارجیة تستعمل إما لخطوط : التكسیة بالخیوط  -١٢

 .مساحة

فقد ذكرت خمسة أنواع تستخدم في مختلف أنواع ) ت ،د( أما الغرباوي 

  :یز والخیاطة وھي التطر

منھا ضم نسیجین إلى ، تستخدم في عمل أشیاء كثیرة : غرزة السراجة  -١

ولتعطي عالمة یسترشد بھا عند عمل غرزة ، وسراجة بعض أنواع الثنایا ،بعضھما 

او لتثبیت شریط فوق رسمھ و وتستعمل في بعض غرز ، النباتة أو الشاللة مكانھا 

 .التطریز 

تستعمل في التثبیت وعمل الكسرات : ألمامیة غرزة الشل أو الغرزة ا -٢

 .وعمل الكشكشة وفي خیاطة األقمشة الرقیقة وغیر ذلك ، الرفیعة 

" في الخیاطة " تستعمل في التطریز وفي تثبیت نسیجین : غرزة النباتھ  -٣

 .وفي عمل الكسرات العرضیة 

 .وتستعمل في نفس إستعماالت غرزة النباتة : الغرزة الخلفیة  -٤

 .تستعمل في تثبیت بعض الثنیات " : الكف " كفافة غرزة ال -٥

 

  :بعض الغرز البسیطة المستخدمة في التطریز الیدوي 

 :غرزة الفرع البسیط  -١

  .سمیت بذلك ألنھا تعطي شكل خطوط رفیعة تشبھ الفرع 
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ویالحظ في ھذه الغرزة أن ، یتم عملھا من الیسار إلى الیمین : طریقة العمل 

، تخرج اإلبرة على وجھ النسیج ، ف طول باقي الغرز طول الغرزة األولى ضع

بحیث یكون ، تعمل غرزة قصیرة وتخرج اإلبرة في منتصف مسافة الغرزة األولى 

یكرر العمل على طول الخط بحیث تمرر اإلبرة من نفس . الخیط تحت رأس اإلبرة 

. ساویة مع مراعاة أن تكون أطوال الغرز مت، الثقب الذي أحدثتھ الغرزة السابقة 

  .)الماكینة(ویدل على صحة الغرز ظھور الغرز من الخلف على شكل غرزة النباتة 

 : غرزة الفرع المركب  -٢

  .سمیت بذلك ألنھ ینتج عنھا خطوط عریضة 

ویتم العمل في ھذه الغرزة ، یتم العمل من الیسار إلى الیمین : طریقة العمل 

اش بزاویة مائلة بحیث تخرج في مثل الفرع البسیط ولكن مع إدخال اإلبرة في القم

. زاد عرض الفرع ، ویالحظ أنھ كلما زاد میل الزاویة ، منتصف الغرزة السابقة 

  .ویدل على صحة الغرزة ظھور الغرز من الخلف على شكل غرزة الفرع البسیط 

 :غرزة السلسلة  -٣

  .سمیت بھذا اإلسم ألنھا تشبھ حلقات السلسلة 

  :وخطوات عملھا ، لیمین إلى الیسار یتم العمل من ا: طریقة العمل 

تؤخذ مسافة ، ویعاد إدخال اإلبرة من مكان التثبیت ، یثبت الخیط في القماش  - أ

 .فیتكون مایشبھ حلقة السلسلة ، مناسبة ثم تظھر اإلبرة ویوضع الخیط تحت سنھا 

 .تسحب اإلبرة وتدخل بجوار مكان خروجھا السابق داخل الحلقة   - ب

بنفس الطریقة وتنھى آخر حلقة بإدخال اإلبرة في تستكمل باقي الحلقات   - ت

 .القماش خارج الحلقة مباشرة 

" السلسلة المنفصلة  –السلسلة المفتوحة : ولغرزة السلسلة أشكال مختلفة وھي 

  .السلسلة الملونة –السلسلة المزدوجة  –" المارجریت 

 :الغرزة الرومانیة  -٤

ویتم عمل غرز حشو ، یتم العمل من الیسار إلى الیمین : طریقة العمل 

تخرج : مستقیمة تثبت من الخط المنصف للشكل بغرز مائلة وصغیرة وذلك كالتالي 
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اإلبرة في كل مرة من جھة الیسار وتدخل في جھة الیمین ثم تخرج من منتصف 

سطح القماش ثم تدخل تشد اإلبرة بحیث یستقیم الخیط على . الشكل أعلى الخیط 

ویعاد ، اإلبرة مرة أخرى بغرز مائلة صغیرة لتثبت الخیط من منتصف الشكل 

وفي حالة المساحات الكبیرة تتم عملیة التثبیت عدة . إخراجھا في الجھة الیسرى 

  .مرات حسب المسافة 

 : غرزة البذرة  -٥

استخدام لذا یفضل ، ھي عبارة عن عقد صغیرة ینتج عنھا أشكال تشبھ البذور 

  .تعطي شكًال بارزًا  ىحت" كوتون برلیھ " خیوط التطریز السمیكة 

تمرر اإلبرة في النسیج من أسفل إلى أعلى ثم توضع فوقھ : طریقة العمل 

یمسك الخیط ، بجوار مخرج الخیط تمامًا ویلف الخیط حول اإلبرة ثالث مرات 

ى الیمین وتدخل في النسیج الملفوف بإبھام الید الیسرى وتدار اإلبرة من الیسار إل

قرب مكان خروجھا أول مرة ثم تسحب إلى الخلف لتمرر إلى مكان الغرزة التالیة 

  .أو تنھى الغرزة إذا كانت مفردة 

 :غرزة رجل الغراب  -٦

، قد یكون فیھا شبھ من رجل الغراب ، ھي عبارة عن خطوط متقاطعة 

العربیة السعودیة وعرفت  واستخدمت ھذه الغرزة في المنطقة الغربیة من المملكة

أما في نجد فعرفت باسم رجل الغراب المتقاربة وقد كانت " الروحة و الجیة " باسم 

  " .اللف الموجھ " تسمى 

ویتم العمل في ھذه الغرزة ، ھذه الغرزة من الیسار إلى الیمین : طریقة العمل 

لسفلي وتدخل ویبدأ العمل بإخراج اإلبرة في بدایة الخط ا، على خطین مزدوجین 

بأخذ غرزة صغیرة للیسار ویكون الخیط أسفل ، في الخط العلوي باتجاه الیمین قلیًال 

بعد ذلك تدخل اإلبرة في الخط السفلي باتجاه الیمین قلیًال بأخذ غرزة . اإلبرة 

ویستمر العمل بھاتین الحركتین . ویكون الخیط فوق اإلبرة ، صغیرة إلى الیسار 

وینتج عن . المحافظة على انتظام الغرز حسب الشكل المطلوب  بالتبادل مع مراعاة

  .ھذه الغرزة من الخلف صفان من غرز السراجة 
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 :غرزة البطانیة  -٧

  .سمیت بذلك ألنھا كانت تستخدم في إنھاء أطراف البطاطین 

ویتم العمل في ھذه الغرزة على ، إتجاھھا من الیسار إلى الیمین : طریقة العمل 

  :یتحدد الطول بینھما حسب طول الغرزة ، خطین متوازیین 

. تخرج اإلبرة في بدایة الخط السفلي یثبت الخیط أسفل إبھام الید الیسرى  - أ

مع وضع الخیط تحت سن ، تدخل اإلبرة بشكل عمودي من الخط العلوي للسفلي 

 .اإلبرة 

 .تسحب اإلبرة مكونة الغرزة   - ب

 .اویة یكرر العمل بحیث تكون المسافات بین الغرز متس -ج

 :غرزة الحشو  -٨

وذلك باستخدام .سمیت بذلك ألنھا تحشى بھا المساحات تبعًا لشكل التصمیم

حتى ال ،غرز مستقیمة أو مائلة ،وال تصلح ھذه الغرزه لحشو المساحات الكبیرة 

 عند سواء من حیث الشكل او قوة التحمل،یزید طول الغرزه عن الطول المناسب 

التطریز التقلیدي في المنطقة الغربیة من المملكة وتعد من احد غرز .االستعمال 

  .شر في المناطق األخرىتولم تن)).اللف العریض((وعرفت باسم ،العربیة السعودیة 

وذلك على شكل ،یتم البدء في العمل من أدق نقطھ في الرسم : طریقة العمل 

ي ویجب ان یكون الشد ف،خطوط متوازیة ومتالصقة تغطي مساحة الزخرفة تمامًا

مع االعتناء .الخیط مناسبًا بحیث یظھر الحشو مسطحًا دون أي انكماش او ارتخاء

  ).م ٢٠٠٢ – وفدا البسام( بالمحافظة على حدود الرسمھ 

" التطریز بالنسیج المضاف ) م ٢٠٠٨(  وآخرون وقد أضافت إلیھا نصر

سیج وھذا النوع من التطریز عبارة عن اضافة قطع صغیره من الن" األبلیكاسیون 

وذلك ،إلى مساحھ كبیره مختلفھ عنھا في اللون وفي كثیر من األحیان في الماده 

وتثبیت –جور او الكردون أو الحشو آلبواسطة تثبیتھا على النسیج بغرز مختلفھ كا

  .   قطع النسیج بإحدى ھذه الطرق بدقة وإتقان
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 : تطریز بالالخامات المكملة للزخرفة  - ج

ذكرتھا نصر  لتطریز غیر الخیوطباللزخرفة ھناك خامات أخرى مكملة 

  :ومنھا  ) ٢٠٠٨(وآخرون 

  الترتر والخرز واللؤلؤ واألحجار الكریمة والمقلدة. 

  األشرطة والجالونات ذات الرسوم واأللوان المختلفة وأشرطة الالسیھ

 .واللیزیریھ والزجزاج 

  الدانتیل والركامھ. 

  النسیج ذو الطیات " البلیسیھ. " 

یستخدم " األبلیك " أن النسیج المضاف ) م ٢٠٠٢( فت إلیھا البسام كما أضا

وذلك بإضافة لون مخالف للنسیج األصلي بغرض الزخرفة . لزخرفة األطراف 

  .والتزیین 

  ..أھمیة التصمیم وعناصره في التطریز : ثانیًا 

فھو یعرض العدید ،یعد تصمیم األزیاء من أھم الفنون األساسیة في الحضارة 

مظاھر ثقافات الماضي ویوضح الخصائص التي تتصف بھا المجتمعات عبر من 

  .القرون 

  : مفھوم التصمیم  - أ

والتصمیم یرتبط بعناصر الزمھ ،ھو عملیة تنظیم عناصر مرئیة للھیئة الفنیة 

بحیث تتالءم كلھا ،كالخط والشكل واللون والمساحة والضوء ومالمس السطوح 

  .لخدمة الشكل العام 

واإلبداع بمعنى إدخال أشیاء  بتكاربأن التصمیم ھو عملیة اإل ویمكن القول

  ).م ٢٠٠١ –أحمد ( جدیدة تعطي الشكل البھجة بالحیاة  
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بمعنى أنھ قد تم ،ھو الشكل المبتكر الذي یحقق الغرض منھ :التصمیم الجید 

وفي النھایة إذا ،تنظیم أجزائھ بخامات مناسبة أي أن الخامات قد أحسن استعمالھا 

فیمكننا القول بأنھ تصمیم من  –ن الشكل العام قد تم أداءه في اقتصاد ورشاقة كا

  ) .م ٢٠٠١ –شوقي ( النوع الجید 

ویرتبط المصمم باالبتكار واإلبداع وأھم ممیزات العملیة اإلبتكاریة ھو ھضم 

الكثیر من العناصر المستمدة من الطبیعة ومن الحیاة بوجھ عام أو من التقالید 

في الفن وغیرھا وصھر كل ھذه المصادر وإعادة صیاغتھا في وحدة فریدة البشریة 

ونضیف إلى ذلك االستفادة من التطورات الفكریة المعاصرة والتكنولوجیة ، متمیزة 

أما بالنسبة ألھم الصفات أو ، الحدیثة التي أثرت على فكر كثیر من المبدعین 

 –الصالة  –الفرادة  –لحداثة ا( السمات في العملیة االبتكاریة فھي تتمثل في 

  ).الطراز 

و تعتبر عملیة التجمیل و التزیین  آخر مرحلة من مراحل تصمیم األزیاء  

السوست  –األزرار ( فالثابتة متمثلة في ، وتتم بإضافة المكمالت الثابتة والمتحركة 

األبلیكات ( والمتحركة متمثلة في ) الطباعة  –التطریز  –الشرائط المطرزة  –

والتي من الممكن أن تكون مطبوعة أو مطرزة أو مزودة ) الزخرفیة الجاھزة 

 و تكون ثابتة أو متحركة تبعًا لطریقة إستخدامھا  أزرار كباسین و بخیوط معدنیة و

  ).   م ٢٠٠٢ –فاضل ( 

  :عناصر التصمیم   - ب
یجب على المصمم ادراكھا جیدًا لمساعدتھ ، یتكون التصمیم الجید من عناصر 

كما  –عمًال سھًال محتفظًا بالناحیتین الوظیفیة والجمالیة  ھلیة االبتكار ویجعلفي عم

  :ومن ھذه العناصر ، یساعد أیضًا في تقییم تصمیمھ وتطویره إلى األفضل 

وھو الموضوع األساسي في التصمیم والخلفیة التي ، الشكل واألرضیة  -١

 –سي في العمل الفني ألن الشكل ھو العنصر االسا، تساعد على وضوحھ واظھاره 
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فالشكل واألرضیة ھما أساس لكل ، أما الحیز الذي یحیط بھذا الشكل فھو األرضیة 

 .األعمال الفنیة 

ونسمیھا ، العناصر الفعالة والمقاسة كاللون والمناطق المعتمة والمضیئة  -٢

العناصر التي یمكن قیاسھا مادیًا ألن العلم الحدیث والتكنولوجیا زودا اإلنسان 

 .إلخ .. ومقدار الضوء وشدتھ ، ألجھزة المختلفة لقیاس نقاوة اللون وشدتھ با

والقیم ، العناصر المشتقة وھي النقط وما ینشأ عنھا من خطوط وأشكال  -٣

عناصر شكلیة ألنھا قابلة للتشكیل  وھي، السطحیة وھي جمیعھا تعمل داخل فضاء 

تعني موضوعًا معینًا ر ھام لإلبتكار فتخرج عنھا أشكال مجردة ال دوھي مص، 

معروفًا للرائي یتمیز بالسمات الفنیة الخالصة وھي تسمى أحیانًا السمات الھندسیة 

أو تنشأ عنھا أشكال ، بالرغم من عدم استعمال األدوات الھندسیة في رسمھا 

خنفر ( تشخیصیة لھا دالالت متفق علیھا تحتوي كثیرًا من الصفات الفنیة الخالصة 

 ) .م ٢٠٠٢ – عبد الحلیمشدان ور( و  )م ١٩٨٣ –

 

  :العوامل المؤثرة في التصمیم - ج

حیث أن الفنان المصمم ، یتأثر التصمیم بعوامل خارجیة عن البناء الفني ذاتھ 

ولكنھ یستعمل في ذلك التعبیر خامات ، ال یعبر عن إحساساتھ الفنیة في فراغ 

نسانیة أو اجتماعیة ویھدف من ذلك التصمیم إلى سد حاجات إ، وأدوات متباینة 

  :وتؤثر في عملیة اإلخراج الفني العوامل التالیة ، معینھ 

 .الخامات والمھارات األدائیة المتصلة بالتصمیم  -١

 .وظیفة العمل الفني أو القطعة التي ینتجھا الفنان المصمم  -٢

 .موضوع التصمیم  -٣

 

 : الخامات واألدوات  - ١
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فكلما اتسعت ، لشكل المصمم تحدد طبیعة الخامات وطرق استخدامھا في بناء ا

معرفة المصمم اتسعت معرفتھ بإمكانیات الخامة وطرق معالجتھا ویؤدي ذلك إلى 

وتسیطر الخامة على نوعیة األشكال ، ازدیاد أفكاره التخیلیة وقدرتھ على الخلق 

  .ألن لكل خامة حدودھا وإمكانیاتھا ونواحي قصورھا الطبیعیة ، التي تنتج منھا 

 :الوظیفة  - ٢

حقق الشكل المبتكر الغرض منھ فكثیر من األشیاء المصنوعة تصمم لخدمة ی

  .وباختالف الوظیفة تختلف الخامة ویختلف الشكل ، وظیفة خاصة 

 :الموضوع  - ٣

یؤثر الموضوع على العمل الفني ویجعلھ أحیانًا زاخرًا بالمادة الفنیة متشبعًا 

وقیم سطحیة تتعلق بنفس ألنھ یوحي للمصمم بأشكال وألوان ، بالنواحي الفنیة 

  ).م ٢٠٠١ –شوقي ( الموضوع 

  :العوامل المؤثرة في عملیة التصمیم الخارجة عن البناء الفني ذاتھ  - د
  :الخامات واألدوات والمھارات األدائیة : أوًال 

كما تؤثر في ، تحدد طبیعة الخامات وطرق استخدامھا المصمم في بناء الشكل 

معرفتھ بإمكانیات الخامة الخامة ومعالجتھا أدى  قدرتھ على االبتكار فكلما اتسعت

وتسیطر الخامة على نوعیة ،  بتكارذلك الى ازدیاد أفكاره التخیلیة وقدرتھ على اإل

ألن لكل خامة حدودھا وامكانیاتھا ونواحي قصورھا ، األشكال التي تنتج منھا 

  .الطبیعیة 

لتي تستخدم لكل خامة كما یجب على الفنان أن یكون ذا خبرة بأنواع األدوات ا

ألن لھذه األدوات أیضًا امكانیات فالنول الذي یستعمل لعمل الكوفیة غیر ،یستعملھا 

  ..وھكذا ، النول الذي یستعمل في عمل أثواب القماش 

  :الوظیفة : ثانیًا 
یجب أن یحقق الشكل المبتكر الغرض منھ فكثیر من األشیاء المصنوعة تصمم 

وباختالف ، النواة التي تبدأ منھا عملیة التصمیم وھي ، لخدمة وظیفة خاصة 

ولذا یجب على الفنان أن یدرس متطلبات ، ویختلف الشكل ، الوظیفة تختلف الخامة 
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وظیفة الشيء المطلوب لیضمن التصمیم الناجح ولیختار الخامات المناسبة ویشكلھا 

  .باقتصاد ووعي بحیث تفي بالھدف منھا 

، ال تتطلب بالتحدید شیئًا یتجاوز الحل العملي لھا ویجب أن نتذكر أن الوظیفة 

ویجب أن یكون ذلك ، یعني ال تتطلب من الفنان أكثر من الوفاء بالناحیة العملیة 

الحل الوظیفي حًال جمالیًا یرضي الحاجة الجمالیة عند الفنان اإلنسان وإال كان 

  .متضاربًا مع حاجة اإلنسان األساسیة 

  :الموضوع : ثالثًا 
ألنھ یوحي إلیھ ، ثر موضوع العمل الفني على التصمیم ویجعلھ أحیانًا غنیًا یؤ

ویجب أن نالحظ أن أحسن ، بأشكال وألوان وقیم سطحیة تتعلق بنفس الموضوع 

، الموضوعات و أنجحھا في إلھام الفنان ھي تلك التي عاشھا وانفعل معھا وخبرھا 

ا تحمل لھ معاني أكثر مما تحملھ ألن المعاني واألشكال واأللوان التي انفعل بھ

المعاني و األشكال الدخیلة على حیاتھ أو الغریبة عنھ فتتیح لھ أن یستخلص من 

وأن یحللھ إلى عناصر فنیة كالخط واللون وقیمتھ والقیم ، الموضوع السمات الفنیة 

، السطحیة فیختار منھا ما ھو أكثر أھمیة ومناسبة لتصمیمھ وما یعبر عن إحساساتھ 

 .    وفي ھذه الحالة ال یكون الموضوع مقیدًا أبدًا للفنان بل یكون مصدرًا إللھامھ 

  

  :لزخرفياأسس التصمیم :ثالثًا
التصمیم الزخرفي ال یؤثر على التصمیم البنائي أو الوظیفي بل یضیف 

وعنصر الزخرفة في المالبس ینحصر في ، للمودیل ناحیة زخرفیة وجمالیة 

وأیضًا إضافة بعض ، و الدانتیل والتطریز ، رار و السوست استخدام الكلف واألز

  )    ت ،د –فاضل ( اإلكسسوارات كاألحزمة والشیالن وغیرھا 

ولقد امتدت فكرة التصمیم كفن زخرفي مع ظھور الحضارات المختلفة ونذكر 

منھا على سبیل المثال الحضارة الفرعونیة والتي اعتبرت اغلب أعمالھا أن لم تكن 

وتتمثل ھذه األعمال في شكل العمائر من معابد ) تطبیقي ونفعي(فن زخرفي كلھا 

كذلك في أزیائھم الممیزة بقصاتھا وخاماتھا ، وقصور في زخرفة جدرانھا 
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ثم األثاث واألدوات المنزلیة ، ومكمالتھا وتوظیفھا في صورة غایة في الجمال 

صري القدیم في حیاتھ المستخدمة كاألواني والسكاكین وغیرھا مما استعملھ الم

  .الیومیة 

ومع ظھور الحضارة اإلسالمیة بثقافتھا الدینیة ُوضع للفن اإلسالمي الزخرفي 

قواعد أساسیة بحیث یسیر علیھا الفنان المصمم من حیث االتزان والتكرار للوحدات 

وعلى أساس أن المساحات التي یعمل علیھا إما كنارات أو مساحات ھندسیة مختلفة 

لك التنظیم والتخطیط لمليء الفراغات الخاصة بالمساحات التزیینة ھو ذاك وإن ذ، 

لیظھر لنا ، الذي یعتمد على العقل في تدبیر حركة الوحدات في إیقاع متسلسل 

واعتبرت الوحدة الھندسیة أو الوحدة . جمالیات خاصة تعتبر كنتیجة لذلك التنظیم 

ھي ، لتنفیذي لھا داخل المساحات النباتیة المحورة في صورة تتماشى واألسلوب ا

المحور األساسي ألي عمل فني باعتبار أن الحیوانات والعناصر اآلدمیة غیر محببة 

  ).م ٢٠٠٢ –فاضل ( في الفن اإلسالمي على أساس تبعیتھا للقواعد الدینیة 

العناصر الھندسیة واستخدامھا في التكوین ) م ٢٠٠٢( وقد ذكرت نصر 

  .ومن أھمھا النقطة والخط ة األشكال الھندسیة وتشمل دراس، الزخرفي 

  :النقطة   -  أ

وعندما تتجاور النقاط في اتجاه واحد تصبح ، النقطة ھي مبدأ أي عمل فني 

، والنقطة قد تكون مركز إشعاع ، خطًا أو قد تكون خطوطًا في اتجاھات متعددة 

ھي بھذا تعتبر وقد تكون النقطة مركزًا لتجمع خطوط ف، فھي تعتبر عنصرًا إیجابیًا 

  ).م ٢٠٠٢ –حسین ( قد تثیر اإلحساس بالملل بكثرتھا و، عنصرًا سلبیًا 

  .عرف ھندسیًا بوضع مجرد من الطول والعرض فالنقطة ت     

وتعرف النقطة بالنسبة للزخرف بتشكیلھا في أبسط صورة للوحدة المنقطة مثل 

  .الدوائر والمضلعات الصغیرة جدًا 

وتستخدم النقطة في ، النقطة تختلف أشكالھا وأحجامھا وتبعًا لنوع إستخدام 

  .زخرفة المالبس والمفروشات 
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ومن المھم جدًا عند اختیار تشكیالت النقطة في الزخرفة أن تتناسب مع حیز 

رًا ھامًا في ومن األھمیة بمكان إختیار األلوان حیث تلعب دو، القطعة الفنیة المنفذة 

  )م ٢٠٠٢ –نصر ( إثراء العمل الفني 

  :الخط   - ب

الخط ھو ما یربط بین نقطتین وقد یكون الخط مسافة وقد یحیط بالشكل لتعریفة 

) الفرشاة  –القلم ( ویعتمد الخط على األداة التي ینفذ بھا ، وقد یكون تجمیع سطح 

  .ویعتبر الخط من العناصر والمقومات األكثر أھمیة ومنفعة لدى المصمم 

  :توظیف الخطوط في األزیاء  
مكن بھا التقلیل من عیوب الجسم أو إخفاؤھا عن طریق براعة المصمم في ی

  :توظیف الخطوط في الحاالت اآلتیة 

  اإلحساس بالسمنة  الظاھرة في الجسم أو في أجزاء منھ. 

  جعل العظام المكشوفة والظاھرة من الجسم تبدو رشیقة. 

  كل ما یتعلق بالتحكم في العیوب الطفیفة بالجسم  

ثل ھذه العیوب البد من معرفة حركة الخطوط وتوزیعھا حتى یمكن وإلخفاء م

للجزء أو ، وشد االنتباه ، تقسیم المساحات المسطحة الواسعة إلى مساحات أقل 

  ).م ٢٠٠٢ –حسین ( مما یساعد على تغطیة العیوب األجزاء األكثر جماًال 

  :أنواع الخط  بعض) م ٢٠٠٢( ذكرت نصر و

 ).المنكسر  –الرأسي  –األفقي ( الخط المستقیم ویشمل  -

 ) .الحلزوني  –المموج  –المتعرج ( الخط المنحني ویشمل  -

  :ویتمثل الخط في الطبیعة مثل 

 .الخط الرأسي ممتد من تعامد سیقان النخیل  -

 .الخط األفقي ممتد من انبساط األرض  -
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 .الخط المائل ممتد من میل بعض فروع األشجار  -

 .ء سیقان النبات الخط المنحني ممتد من انحنا -

 .الخط المتعرج والمنكسر ممتد من تشكیا أمواج البحر  -

 .الخط المموج ممتد من بعض أفرع النبات مثل اللبالب  -

  .ویستخدم الخط بكثرة في زخارف المالبس والمفروشات 

یمكن تشكیل تكوینات زخرفیة تجمع بین بعض أنواع وأوضاع الخط في و

فراغ في عالقات خطیة جمیلة متنوعة الستخدامھا في تبادل یعتمد على إتزانھا مع ال

  .التصمیم الزخرفي سواء بالنسبة لزخرفة المالبس أو زخرفة المفروشات 

  :أما العناصر الطبیعیة فتشتمل على اآلتي 

 .الصبار، الثمار ، األزھار ، األعشاب ، أوراق األشجار : النباتیة مثل  -

 .الدجاج ، البط ، سور الن، الحمام ، العصافیر : الطیور مثل  -

 .الحیات ، الجعارین ، الجراد ، الفراش ، النحل : الحشرات والزواحف مثل  -

 .األرانب ، البقر ، الجمال ، الغزالن ، الخیل : الحیوانات مثل  -

أسس وقواعد مھمة جدًا یجب أن نأخذھا في )م ٢٠٠٢(نصر كما ذكرت 

  :یأتي  االعتبار عند استخدام التكوین الزخرفي ومنھا ما

 :التوازن  -١

یعتبر التوازن القاعدة األساسیة التي یجب أن تتوافر في التكوین الزخرفي أو 

  .العمل الفني 

والتوازن یعبر عن التكوین الفني المتكامل وذلك عن طریق توزیع العناصر 

  .والوحدات واأللوان وتناسق بعضھا ببعض 

ص األساسیة التي تلعب االتزان من الخصائفقد ذكر أن ) م ٢٠٠٢( أما حسین 

كما أنھ قاعدة ھامة یجب أن یضع لھا التصمیم ، دورًا ھامًا في جمالیات التصمیم 

فیتحقق التوازن نتیجة للعالقة المتبادلة بین الحجم وتأثیر العناصر ، وبناء الزي 
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األخرى في التصمیم وتستریح العین وتسر للبناء الفني عندما تكون األوزان الفنیة 

  .جمیعھا في توافق  للعناصر

  :والتوازن الفني نوعان 

 :توازن أساسي أو متماثل  - أ

ویتحقق من تساوي حجم الكتلة مع قوة التأثیر الموضوعة وعلى مسافات 

  .متقابلة من المركز ویمكن تحقیقھ بالزخرفة المضافة للتصمیم البنائي المتوازن 

 :التوازن غیر األساسي أو غیر المتماثل   - ب

التوازن ُیفضل استخدام عنصرین فقط من عناصر التصمیم ولسھولة تحقیق 

  .وعادة باستخدام النوع الثاني ھذا في الفنون الجمیلة األخرى 

وذلك بتناسبھ مع طبیعة الجسم ، شائع في تصمیم الملبس الالنوع األول ھو و

فضال عن تأثیره المریح ، فھو ُیظھر المرأة أكثر جاذبیة وجماال ، البشري المتوازن 

فعند ارتداء زي مكّون من قطعتین یراعى عدم وضع كلف أو زخارف ثقیلة ، 

وكبیرة الحجم أو فراء أو قبعة وما إلى ذلك مما یضخم الجزء األعلى من الجسم عن 

  .الجزء األسفل فیفقده اتزانھ 

 :التماثل  -٢

یعتبر التماثل من األسس المھمة التي یقوم علیھا بعض التكوینات الزخرفیة 

  .نطبق أحد نصفیھا على النصف اآلخر تمام اإلنطباق والتي ی

  :والتماثل نوعان 

ویشمل التكوینات التي یكمل أحد نصفیھا نصفھا اآلخر في : التماثل النصفي  -

 .الفراشات : ومن أبرز األمثلة في الطبیعة . اتجاه مقابل 

جاه تمامًا في اتوفیھ یكتمل التشكیل من تكوینین متشابھین : التماثل الكلي  -

 ).م ٢٠٠٢ –نصر ( متقابل أو مضاد 
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فالزي إما متماثل أو غیر متماثل في اتزانھ غیر أن األول یتناسب مع أزیاء 

والثاني یتناسب مع أزیاء المساء والسھرة لمجالھ األوسع في ، الصباح والعمل 

التنویع واالختالف فال توضع الكلف والزخارف على حد جانبي الزي بعیدًا عن خط 

حتى ال یفقد الزي اتزانھ فنضطر إلى وضع شيء آخر على الجانب المقابل  النصف

لتغییر االتزان وعمومًا یكون التنسیق غیر المتماثل في التصمیمات المختلفة یجذب 

  )م ٢٠٠٢ –حسین ( النظر إلیھ فترة أطول من التنسیق المتماثل 

 : التشعب  -٣

  :ویوجد نوعان من التشعب 

تخرج خطوط الوحدة الزخرفیة من النقطة إلى وفیھ : التشعب من نقطة  -

 .الخارج 

وفیھ تتفرع األشكال والوحدات من خطوط مستقیمة أو : التشعب من خط  -

 .منحنیة من جانب واحد أو من جانبین كسعف النخیل 

 :التكرار  -٤

  :تتعدد أنواع التكرارات ومنھا 

ضع ثابت وفیھ تتجاور وحدات الزخرفة أو عناصرھا في و: التكرار العادي  -

واحد سواء أكانت ألسطح ممتدة كالمنسوجات أو ألسطح شریطیة مستقیمة أو 

 .منحنیة أو دائریة 

وفیھ تتجاور وحدات زخارفھا في أوضاع مغایرة إلى : التكرار العكسي  -

 .أسفل وأعلى وإلى یمین وشمال 

وفیھ تستخدم وحدتین زخرفیتین أو أكثر وتختلف : التكرار المتبادل  -

و عناصرھا وتتفاوت مساحاتھا أو تتباین أطوالھا في تجاور وتعاقب مصادرھا أ

 .إحداھا تلو األخرى 

یشمل التكوینات الزخرفیة والتي تتجاور :  )المنثور (  التكرار المتساقط -

صفوف تكراراتھا أفقیة أو  رأسیة تتساقط  وتتعاقب وحداتھا بالتكرار المنثور و

 ).م ٢٠٠٢ –نصر (
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لتكرارات وأوضاعھا تتعدد كذلك اتجاھاتھا وفقًا لمسارھا وكما تتعدد أنواع ا

  :كالتالي ، على السطوح 

  :اتجاھات التكرار 

 :التكرار األفقي  -

  .وھو الذي تتكرر فیھ الوحدات الزخرفیة تكرارًا عرضیًا على خط أفقي 

 :التكرار الرأسي  -

  .وھو الذي تتكرر فیھ الوحدات الزخرفیة  طولیًا على خط رأسي 

 :ار المائل التكر -

على ، وھو الذي تتكرر فیھ الوحدات الزخرفیة في اتجاه مائل على خط مستقیم 

  .أن تظل الوحدات في وضع سلیم 

 :التكرار المنحني  -

وھو الذي تتكرر فیھ الوحدات الزخرفیة في اتجاه منحٍن مواز لمحیط دائرة أو 

  .جزء من ھذا المحیط 

 :التكرار الدائري  -

 –البسام .( الوحدات الزخرفیة حول مركز الدائرة  وھو الذي تتكرر فیھ

  ) . م ٢٠٠٢

 :النسبة والتناسب  -٥

النسبة على درجة كبیرة جدًا من األھمیة لتحقیق الوحدة والتنسیق  بین عناصر 

ویعتبر التناسب على درجة كبیرة جدًا من األھمیة بالنسبة لقواعد ، الموضوع 

ونسبة كل جزء ، زاء أي عنصر فیھ فجمال الطبیعة یمثل بتناسب أج، الجمال 

  .وتوافر التناسب أساس ھام في تكامل العمل الفني ، لآلخر 

 :التشابك  -٦

  .ویظھر ھذا بكثرة في الزخارف العربیة 

  .أو من وحدات نباتیة مزھرة ، ویكون مكونًا من أشكال ھندسیة متداخلة 
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 :التوزیع والترتیب  -٧

ر الوحدات وبعثرتھا دون نظام أو من األمور الضروریة یجب مراعاة عدم تناث

  .ترتیب أثناء تكوین أي موضوع زخرفي 

ومن األمور المھمة جدًا والتي تؤدي إلى نجاح العمل الفني أو أي موضوع 

زخرفي حسن التوزیع ووضع الوحدات في مكانھا وارتباطھا ببعضھا وھذا یؤدي 

  .إلى تناسق العناصر الزخرفیة 

 : الشكل  -٨

سیًا كالمربع وقد یكون ھند، مساحات تحیط بھا خطوط  عبارة عن مساحة أو

  ).م ٢٠٠٢ –نصر ( والمستطیل والمكعب 

یقصد بھ الھیكل الخارجي أو محیط الشيء كذلك یحدد الفراغ ویعطي صفة  كما

وفي تصمیم األزیاء یعتبر الشكل الخارجي للزي من اھم العناصر ، لألشیاء المرئیة 

 –أحمد ( أي تفاصیل  الخارجي قبل الدخول في فغالبًا ما نصف أي زي بشكلھ، 

  ).م ٢٠٠١

إذ ھو العنصر ، والشكل من اھم عناصر تصمیم األزیاء والتصمیم الزخرفي 

ویمكن تركیز ، المھیمن على المالبس وھوالذي یفرض باقي عناصر التصمیم 

االنتباه إلى جزء معین في الجسم أو صرفة عن جزء آخر بواسطة إضافة األقمشة 

ویمكن إعطاء تأثیر بزیادة حجم جزء ما من ، الحشوات لصنع التأثیر المطلوب  أو

وقد تعارف الفنانون على أن شكل جسم اإلنسان ھو أكثر ، الجسم أو المبالغة فیھ 

بالقرب " وبالتالي فشكل الملبس الذي ینساب على الجسم ، التكوینات الطبیعیة جماًال 

( الشكل األفضل والمستحسن منذ أقدم العصور ویظل ھو ، فیؤكد جمالھ " المعقول 

Tate – 1984  (  

  

 :النغم  -٩

في ، یمثل االرتیاح التام والعالقة بین األشیاء لبعضھا البعض في تضادھا 

والنغم في اللون ھو العالقة بین الفاتح والغامق أو بین ، في انسجامھا ، كثافتھا 
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توازنًا في أي عمل فني قبل أن والبد للنغم أن یكون م، تفاوت الدرجات اللونیة 

  .   یكون في كل عنصر على حده 

 :الملمس  -١٠

ویجب على الفنان أن یستفید من ، تنوع درجات الملمس بین الناعم والخشن 

مستغًال القیم ، ومن كل لون وذلك إلثراء السطح ، كل خامة ومن كل زخرفة 

نصر الزخرفي أو دقتھ ومنوعًا في اتساع الع، الملمسیة لسطوح الخامات الطبیعیة 

ى أعلى قیمة جمالیة على وفي الظالل التي تلقیھا العناصر على األرضیة للوصول إل

  ).م ٢٠٠٢ –نصر ( الملمس 

والصالبة أو اللین في سطح األشیاء ،الملمس ھو درجة الخشونة أو النعومة 

  .التي نشعر بھا عن طریق اللمس

ل معھا مصمم األزیاء وھو والقماش أحد المالمس أو األسطح التي یتعام

یختلف في ملمسھ باختالف تركیبھ النسجي وطریقة غزلھ وأیضًا بالتجھیزات التي 

  .یمر بھا

  :وتنقسم المالمس إلى نوعین أساسیین ھما

 .الملمس المحسوس أو الحقیقي -١

 .الملمس المرئي -٢

ویدرك ھذا النوع من المالمس عن طریق حاستي :الملمس المحسوس  -١

من مظھر الحریر الناعم أو الصوف الملبد یمكن ان نتعرف على اللمس والبصر ف

 .ملمسھما بمجرد النظر إلیھما

یعرف الملمس المرئي بالملمس ذو البعدین حیث یمكن : الملمس المرئي -٢

 ).غیر ملموس(إدراكھ بالبصر دون أن یمس 

وفي مجال تصمیم األزیاء فإن التركیب النسجي یؤثر على الملمس السطحي 

تتعاشق مع ) ءالسدا(خیوط طویلة تسمى من حیث أن األقمشة تتكون  للمنسوج

بنظام معین حسب نوع التركیب النسجي وكذلك )اللحمة(خیوط عرضیة تسمى 
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التركیب (واللحمة ء التصمیم المراد الحصول علیة ولطریقة تعاشق خیوط السدا

  .أثر في تحقیق تأثیرات ملمسیھ على سطح المنسوج)النسجي

الصوف  قماش أكثر من ملمس في التصمیم فمثال یمكن أن یستخدم كما یستخدم

الحریر قماش الجبردین وھو ملمس السمك مع قماش وھو ذو ملمس خشن مع 

یكتفى بذلك بل یمكن إضافة إكسسوار من الجلد أو البالستیك أو الخشب  وال ، الناعم

 –فاضل ( و) م ٢٠٠١ -أحمد (الخ وذلك إلعطاء إیقاعات مختلفة تریح النظر..

  ) .ت ،د

   

  ..تولیف الخامات المتنوعة بما یتماشى مع احتیاجات المنتج : رابعًا    

وتفید تلك الحلول ، حلول تصمیمیة إبتكار التولیف ھي المرحلة التي تتضمن 

الختیار الحل األمثل الذي قد یكون عبارة عن إجراء بعض البدائل طبقًا للمزایا 

  .ختلفة في كل جزء والعیوب وأوجھ القصور الم

  

  ..كیفیة اختیار الوحدات الزخرفیة المناسبة :  خامسًا 

لكي نتمكن من القیام بعمل تصمیم مناسب للتطریز على القماش یجب مراعاة 

وكذلك طبیعة الخامات أو الخیوط المستعملة من ، أن تتناسب الزخرفة ونوع القماش 

یجب أن تكون الزخرفة موزعة كما . حیث النعومة والخشونة والسمك واللمعان 

 –البسام وفدا ( ومناسبًا لشكل القطعة المراد تطریزھا ، توزیعًا جمیًال ومترابطًا 

  ).م ٢٠٠٢

  

  :العوامل المؤثرة في التصمیم الزخرفي   -  أ
ویتحقق ذلك باختیار العناصر : صلة التصمیم بالمكان والغرض المعد لھ  - ١

 .ستخدم فیھ والوحدات المناسبة والتي تالئم الغرض الم
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إذا كان المطلوب زخرفة مالبس أطفال فتختار وحداتھا من لعب األطفال  -

 .والحیوانات والعرائس 

والمكان الذي ستوضع  –یختار للمفارش وحدات تتفق مع نوعیة المفارش  -

 .فیھ 

أما القطع الفنیة السیاحیة فیستخدم لھا وحدات الطرز التاریخیة على سبیل  -

یتعرف السائح على  الزخارف فمن خالل) إسالمیة  –بطیة ق –فرعونیة ( المثال 

 .حضارتنا وفنوننا 

مع كل ما تقدم یجب مراعاة نسب الوحدات بالنسبة لبعضھا وبالنسبة للتصمیم 

  .المالئم 

من فتختار األلوان المالئمة للغرض ونوع الطراز : صلة التصمیم باللون  - ٢

 . األھمیة بمكان التركیز على األلوان المنسجمة

تستخدم التصمیمات الزخرفیة في تجمیل وتزیین : صلة التصمیم بالخامات  - ٣

لذلك یجب االختیار ، ونظرًا لنوع الخامات وأسالیب التنفیذ ، كثیر من المشغوالت 

حدات والتكوینات التي تتالءم مع خامات المشغوالت ووسائل واألمثل للعناصر وال

لجمالي انب االھتمام باإلحساس الفني واتنفیذھا وأیضًا الغرض من استخدامھا إلى ج

 . )م ٢٠٠٢ –نصر ( وتوافر الذوق واالنسجام 

 

 ..مصادر الوحدات الزخرفیة   - ب

عندما یستمد المصمم عناصره الزخرفیة من البیئة والمجتمع فإنھ یرضي بذلك 

  .ویحقق إعجابھ ، ویسترعي انتباھھ ، رغبات المجتمع ومیولھ 

زخارف التقلیدیة المتوارثة حتى یتمیز التطریز في ویمكن للمصمم االستعانة بال

وتحتاج الزخارف ، كذلك یمكن االستعانة بالزخارف التاریخیة ، المنطقة عن غیره 

ھذا باإلضافة إلى االستعانة . التاریخیة والتقلیدیة إلى عملیة تطویر وتحویر وتجدید 

  .بالزخارف الحدیثة 
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ل الذي سوف تستخدم فیھ الزخارف ویجب أن یضع المصمم في االعتبار المجا

وما ، وبما یحتویھ من غرز متعددة ، فیحورھا بما یتناسب ومجال التطریز ، 

  ).م ٢٠٠٢ –البسام وفدا ( ستخدم فیھ من خامات وطرق وأغراض ی

    

  ..األلوان ومدى تأثیرھا على جمالیات التطریز : سادسًا 

عوب حیث استخدمھا اإلنسان األلوان تمثل جزء من تقالید وتراث كثیر من الش

كما أعطت كثیر من الدیانات والعقائد المختلفة قیمة ، في الطقوس الدینیة والعبادات 

  .خاصة لأللوان واتخذت منھا دالالت رمزیة كثیرة 

واللون في كل بیئة یرتبط ارتباطًا وثیقًا بالثقافة وكلما كان الحس اللوني للفرد 

لذا یعتبر اللون من أبرز المعالم ، قافي للبیئة متطورًا دل ذلك على التطور الث

المرئیة التي توضح ثقافة أي مجتمع فالمعجم اللوني لھ یتناسب طردیًا فیھ عدد 

كذلك ھناك ارتباط بین اللون والمستوى ، أسماء األلوان مع درجة الرقي والتقدم 

  ).  م ٢٠٠٣ – حسنقطب و( الثقافي واالقتصادي للفرد 

  :تعریف اللون    -  أ

الناتج عن ) أي الخاص بوظائف أعضاء الجسم (ھو ذلك التأثیر الفسیولوجي 

شبكیة العین سواء كان ناتجًا عن المادة الصباغیة الملونة أو عن الضوء الملون ، 

شوقي ( ج الجھاز العصبي للكائنات الحیة فھو إذن إحساس ولیس لھ أي وجود خار

  ).م ٢٠٠١ –

" الخاص بوظائف األعضاء " ر الفسیولوجي ف اللون بأنھ ذلك التأثیما یعرك

وقد برھن نیوتن على أن ، لألشعة الضوئیة التي تعكسھا األجسام على شبكة العین 

  .فبوجود الضوء توجد األلوان ، الضوء ھو أصل اللون 
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وللتصمیم الجید احتیاجاتھ اللونیة الخاصة التي ال ترتبط غالبًا باأللوان الواقعیة 

فالمعروف أن ورق الشجر أخضر وأن السماء ، ي قد تتصل بھ التي نعرفھا والت

ولكن بعض المصممین یتقیدون في ، وأن مالبس الرجال لھا ألوان معینة ، زرقاء 

اختیار ألوانھم باأللوان الواقعیة التي یملیھا الموضوع مما قد یؤدي إلى فشل 

انھ ال ألنھا مفروضة بینما المصمم الناجح ھو الفنان الحر في اختیار ألو، التصمیم 

وألنھا تتفق مع میولھ ، علیھ من الموضوع ومن الواقع لكن ألنھ في حاجة إلیھا 

وقد یؤدي أحیانًا بالمصمم إلى تعدیل موضوع التصمیم حتى تتناسب ، وإحساساتھ 

وھذا ال یعني أن األلوان الواقعیة التي نراھا ، األلوان المبتكرة مع حاجات التصمیم 

مثل اللون األخضر للنبات یجب . والتي تعّود الناس ربطھا بموضوع ما في الطبیعة 

أال تكون أساسا لما یختاره المصمم من ألوان ولكن الواجب أال یستخدمھا إذ لم 

  .تتناسب مع موضع التصمیم 

ومع ذلك ، فالفنان المرھف الحس غالبًا ما یثیر خیالھ تركیبات األلوان الواقعیة 

لوان في تركیبات تختلف في مصدرھا الواقعي كل االختالف عن فقد تستعمل ھذه األ

  .الموضوع الذي تستغل فیھ 

كما أن ھناك األلوان التي ، وبالنسبة للمالبس فھناك األلوان التي توحي باألناقة 

كما أن ھناك ألوانًا موسمیة وألوانًا ، وأنیقة في نفس الوقت ، تتمیز بأنھا عملیة 

فاأللوان البراقة والملفتة للنظر لیست مناسبة ، لسھرة خاصة بمالبس المساء وا

كما أن اإلختیار الجید لأللوان یتحدد في أن یكون  - لمالبس العمل الصباحیة مثًال

  .اللون مناسبًا للزي واضحًا وعملیًا وجذابًا ولیس كئیبًا ومقبضًا 

ر من الموجھ أكثھو العامل النھائي ، واإلحساس بانسجام اللون في التصمیم 

  .أي عامل آخر فیھ زھو من العناصر األساسیة في التصمیم 

وعلى مصمم األزیاء أال یتقید باأللوان الطبیعیة في ألوانھ إذا احس انھا لن 

تخدم التصمیم بل ھو حر في اختیار ألوانھ بما یتفق مع میولھ وأحاسیسھ ویتناسب 

  ) .ت ،د – فاضل) ( م ٢٠٠١ -أحمد (مع احتیاجاتھ لأللوان المبتكرة 
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  :"إسم اللون"كنة اللون  - ب

ویقصد بھا أصل اللون ، وھي تلك الصفة التي نمیز ونفرق بھا بین لون وآخر 

  .والذي نسمیھ بأسمائھ أي تترجم بالصفات 

  :قیمة اللون - ج

ھي الدرجة التي یتصف بھا اللون أي التي نقصد بھا أن ھذ ا اللون فاتح أو 

  ." قاتم"غامق 

  " :ونشدة الل"الكروما   - د

ھي الخاصیة أو الصفة التي تدل على مدى نقاء اللون أي درجة تشبعھ ویرتبط 

 –األبیض (تشبع اللون بمدى نقائھ أي بمقدار كمیة اختالطھ باأللوان المحایدة 

  .)األ سود  -درجات الرمادي 

  :قوائم األلوان   -ط

قھا أن نتعلم ھي الوسیلة العلمیة لدراسة األلوان ونستطیع عن طری:دائرة اللون 

تضمن وتتفق مع تسلسل ألوان كیف نخلط األلوان مع بعضھا ،ودائرة اللون ت

  .الطیف

وقد قام كثیر من العلماء بترتیب األلوان من خالل دوائر مختلفة ومتعددة ولكن 

یو ھانز آیتین على دائرة "الترتیب المبسط واألكثر شیوعًا ھو الذي قام بتنظیمھ 

  :حیث تتكون من ثالثة قوائم ھي  ر لونًااأللوان ذات اإلثنى عش

 ).أولیة(ألوان أساسیة  -

 .ألوان ثانویة  -

 .ألون ثالثیة  -

  األولیة (األلوان األساسیة:(  
  ).األزرق - األصفر  -األحمر (ھي 



٨٦ 
 

وقد أطلق علیھا ألوانًا أساسیة لكونھا ال یمكن الحصول علیھا نظریًا عن طریق 

  .ؤدي إلى الحصول على األلوان األخرى مزج األلوان األخرى ،إال أن مزجھا ی

  األلوان الثانویة:  
  ).األخضر  –البنفسجي  –البرتقالي :(وھي 

وھي األلوان التي یمكن الحصول علیھا عن طریق مزج لونین أساسین معًا، 

  .والتي تحتل موقعًا متوسطًا بین األلوان األساسیة في دائرة األلوان 

  تقالي البر= األحمر + األصفر : فبمزج 

  البنفسجي = األزرق + األحمر           

  .األخضر = األصفر + األزرق           

  .األلوان الثانویة ھي التي یطلق علیھا األلوان القیاسیة + واأللوان األساسیة 

  المشتقة ( األلوان الثالثیة: (  
لون تقع األلوان الثالثیة بین األلوان األساسیة والثانویة حیث تنشأ من خلط 

أساسي بلون آخر ثانوي وینتج عنھا ستة ألوان ثالثیة متوسطة وتشیر تلك األلوان 

  :إلى مكوناتھا مثل 

 .برتقالي مصفر ) = برتقالي + أصفر (  -

 .برتقالي محمر ) = برتقالي + أحمر (  -

 .بنفسجي محمر ) = بنفسجي + أحمر (  -

 .بنفسجي مزرق ) = بنفسجي + أزرق (  -

 .خضر مصفر أ) = أخضر + أصفر (  -

 .أخضر مزرق ) = أخضر + أزرق (  -

  األلوان الحیادیة:  

الرمادیات العدیدة  –األسود  –األبیض ( األلوان الحیادیة أو المحایدة ھي 

والرمادیات الناتجة من مزج األلوان األساسیة  –الناتجة من خلط األبیض باألسود 

  ).الثالثة 
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ھم ببقیة األلوان األخرى فھي تعالج ویھتم المصممون باأللوان الحیادیة كاھتمام

  :وسمیت باأللوان الحیادیة لآلتي ، كثیر من المشاكل الفنیة في التصمیم 

 .إنھا غیر متواجدة على الدائرة اللونیة  -

 .أنھا ال لون لھا  -

 .تتفق وتنسجم مع أي مجموعة لونیة  -

  األلوان الساخنة واأللوان الباردة:  

لوان الصفراء والحمراء والبرتقالیة وقد سمیت األلوان الساخنة تشتمل على األ

باأللوان الساخنة أو الدافئة ألنھا تذكرنا بألوان النار والشمس والدم وھي مصادر 

  .دفء 

أما األلوان الباردة فتشتمل على اللون األزرق والنیلي والقریبة من األلوان 

د سمیت وق. والبنفسجي  –والبنفسجي المزرق  –الزرقاء كاألخضر المزرق 

  .باأللوان الباردة ألنھا تتفق مع لون السماء والماء والثلج وھما مبعث البرودة 

ومن أھم تأثیرات األلوان الساخنة والباردة في التصمیم أو التكوین أنھا تلعب 

  .دورًا كبیرًا في اإلحساس بالعمق 

ار فاأللوان الساخنة الصفراء والبرتقالیة والحمراء تتصف باإلشعاع واالنتش

ولذلك تظھر للمشاھد أقرب وأكثر تقدمًا من األلوان الباردة التي تتصف باالنكماش 

  .والتقلص ولذلك تظھر بعیدة عن المقدمة 

وأیضًا فاألشكال المجسمة ذات األلوان الباردة والفاتحة تبدو أخف ثقًال من تلك 

  .الملونة باأللوان الدافئة القاتمة 

فسیة مختلفة تؤثر على تلك التأثیرات لیستطیع كما أن لھذه األلوان تأثیرات ن

  ) .م ٢٠٠١ –شوقي ( مراعاتھا في تصمیماتھ 
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  األلوان المتوافقة:  

ھي مجموعة لونیة نرتضیھا وتؤثر على العین تأثیرًا ممتعًا وتتصف باالرتباط 

  :والوحدة بالرغم من االختالف بینھا ونذكر منھا على سبیل المثال 

وھي مجموعة األلوان التي ترتبط بكنھ : نھ لون واحد األلوان المرتبطة بك - أ

لون واحد ولكن تختلف عن بعضھا بإضافة األبیض واألسود وھي أبسط 

 .المجموعات المتوافقة 

وذلك بإضافة لون مشترك لمجموعة من األلوان مثل : األلوان المنتسبة   - ب

األزرق الذي إضافة اللون األزرق لمجموعة من األلوان محتویة أو مشبعة باللون 

 .یربط بینھم جمیعًا 

توافق مجموعة لونیة متباعدة الكنھ على الدائرة اللونیة ومختلفة الشدة -ج

وتسمى أحیانًا بالتوافقات المتباینة وتنتج من استعمال األلوان المتقابلة على الدائرة 

اللونیة ولكن السر في نجاح تلك التكوینات یكون في استعمالھا في مساحات غیر 

 .تساویة م

كل األلوان الفاتحة تكون في : مجموعة األلوان الفاتحة المجاورة لألبیض   -  د

 ). م ٢٠٠١ –أحمد ( حالة من التوافق إذا استعملت مع األبیض 

وتوافق اللون ھي الصفة األساسیة لمجموعات لونیة منسجمة تحقق قیمًا جمالیة 

أللوان ینشأ عن استعمال والتوافق اللوني عبارة عن اتحاد موفق ل، لعنصر اللون 

  ). Wong – 1984( خاصیة المصاھرة والتقارب بین األلوان واتحاداتھا البصریة 

والتوافق بشكل عام یعني أن تعمل كل عناصر التصمیم معًا لتقدم في النھایة 

  ) .  Tate – 1984( تأثیرًا منسجمًا 

  األلوان المنسجمة واأللوان المتباینة:  

  : نوعین من العالقات اللونیة یمیز الفنانون بین 
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وھي التي تتجاور وتتآلف ویجمع بینھا : النوع األول األلوان المنسجمة  -

والبرتقالیة  –الحمراء ( تعتبر األلوان الثالثة : وعلى سبیل المثال ، عنصر مشترك 

الناشئ عن مزج اللونین ، ألوانًا منسجمة ألن اللون البرتقالي ) والصفراء  –

 .یشكل العنصر المشترك بینھا ، حمر األصفر و األ

وھي تلك التي یتباعد بعضھا عن بعض : النوع الثاني األلوان المتباینة  -

واللون ، فاللون األصفر یتباین مع اللون البنفسجي ، وینتفي العنصر المشترك بینھا 

، واللون األزرق یتباین مع اللون البرتقالي ، األحمر یتباین مع اللون األخضر 

 ) . م١٩٨٨ –كیوان (في دائرة األلوان یتباینان بوضوحكل لونین متقابلین ،ومًا وعم

واللون في مجال تصمیم األزیاء لھ بعدین األول البعد الطبیعي أو ما یطلق 

 Natural color" المالبس التركیبة الطبیعیة للون علیھ علماء تصمیم

combination   "أما البعد الثاني فھو ، ون والمقصود بھ لون البشرة والشعر والعی

وھو كل ما ھو متاح من أدوات وقدرات "  Artistic Dimension" البعد الفني 

اإلنسان  لونفنیة للمصمم إلحداث التجانس الجمالي مع التركیبة اللونیة الطبیعیة ل

  .والتي یطلق اللغة المتبادلة بین النسیج والجسم 

  

  : تباین األلوان - ھـ

لتي تزید من اختالف األلوان عن بعضھا عند تجاورھا ھي تلك الظاھرة ا

فعندما یتجاور لونان مختلفان یكون التباین ھو الزیادة في درجة االختالف بینھما أي 

واللون الغامق یبدو أغمق مما ھو ، أن اللون الفاتح یبدو أفتح مما ھو علیھ فعًال 

قد  بل، ن أو أصل اللون ولیس التباین مقصورًا على االختالف في كنھ اللو. علیھ 

  ) .م ٢٠٠١ –شوقي ( یكون التباین في درجة اللون 
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فمثًال تحدث " وكذلك یقصد بالتباین التضاد والتضارب في األلوان واألشكال 

بعض األلوان بتجاورھا تباینًا یغّیر إدراكنا البصري لھا فیظھرھا أكثر جماًال وقیمًة 

  ) .  Tate – 1984" ( أو العكس 

  

  :یر في القیمة اللونیة من خالل التباین التغی  - و

. یظھر التغییر في القیمة إذا كانت الخلفیة أفتح أو أغمق عن اللون المحاط بھ 

نجد أن الخلفیة الفاتحة تجعل اللون المحاط بھا یبدو أغمق إذا أحیط نفس اللون 

مربع فعلى سبیل المثال إذا أحیط ال –بخلفیة أغمق فإنھ یبدو أفتح مما ھو علیھ 

البرتقالي بأرضیة رمادیة فإنھ یبدو أكثر احمرارًا ولكن إذا أحیط المربع البرتقالي 

  .بخلفیة سوداء فإنھ یبدو أكثر اصفرارًا 

  

  :التأثیر اللوني والمتطلبات الجمالیة للمنسوج   - ي

ال یخفى أثر اللون في التصمیم النسجي أو التصمیم المطبوع وما یمكن أن 

بمعنى أنھ من العناصر األساسیة ، ز مضمون الشكل الفني تلعبھ في إیضاح وإبرا

فیعتمد على قوة ظھوره ودرجاتھ وتردیده وتناغمھ ، في ذلك العمل الفني التصمیمي 

كما یلعب اللون ، وحدوث التناسق والتكامل والتوازن المطلوب في إخراج التصمیم 

إلى السلعة النسجیة وتأملھا  دورًا كبیرًا في التأثیر المباشر في لفت أنظار المستھلكین

، فھي تجعلھ شفافًا سخیًا قویًا ، وتذوقھا كما تعطي الخامة النسجیة اللون الكثیر 

  .فتضفي علیھ من كیانھا إذا اختیر اللون الذي یتناسب معھا 

وتختلف میول المستھلكین نحو األلوان فمنھم من یحفل بألوان بذاتھا ومنھم من 

فعلى الرغم من وحدة ، ذاك لیسوا على شاكلة واحدة ینفر منھا وھم في ھذا و

استقبالھم لأللوان إال أن أحاسیسھم شتى وھذا ما یفسره تباین الشعوب والسن 

والجنس والمستوى االجتماعي والثقافي والخلفیات الحضاریة والالشعور والحاالت 
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بمؤثر بعینھ  وقد یرتبط المیل بزمان أو مكان بذاتھ أو، الصحیة والعضویة والنفسیة 

  .وحین یزول المؤثر فال یمیلوا كل المیل أو ینفروا إلى غیره 

ونظرًا الرتباط اللون  ،ویلعب اللون دورًا جمالیًا في إنشاء العالقات الزخرفیة 

بفلسفة المعاني وجب على واضعي ألوان الموضة العالمیة  إعطاء ھذا األمر بالغ 

لكي تكون ، تصمیمات أزیائھم المبتكرة  األھمیة عند التخطیط في خیالھم أللوان

فتؤثر في المتلقي بالتأثیر المطلوب ، ألوانھا مرتبطة سیكولوجیًا بمعانیھا ووظیفتھا 

فیتم الربط بین اللون والبیئة والعناصر الطبیعیة المشتقة منھا من ناحیة ، والمنشود 

وإخضاع اللون ، خرى وبالعوامل الثقافیة علمیًا وفنیًا والتقدم الحضاري من ناحیة أ

مبادئ البیئة الطبیعیة والحضاریة  كعامل وظیفي وجمالي وفني یتشكل من قواعد و

  ) .  م ٢٠٠٣  – حسنقطب و( 

كما یجب أن یراعى أن یكون المصمم ماھرًا في استخدام األلوان في رسومات 

 (تصمیماتھ و ذلك لتوضیح تأثیرات الزخارف و األقمشة المقــترحة للتصمیــم 

Ireland – 1993  . (                

  

  



 

  

  

  

  

  

  :الباب الثالث 
  

  :الفصل األول

  :الدراسة التطبیقیة للبحث 

 .أھم الصعوبات  -١

 .منھج البحث  -٢

  .أدوات البحث  -٣
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  :الدراسة التطبیقیة 

إن األمة التي تعرف تاریخھا وتتضح أصالتھا من طراز أزیائھا ھي أمة 
أما األمة التي تتناقض صورة ، ًا إلى الرفعة والتقدم صادقة مع نفسھا تسعى دائم

ومھما كان  –أزیائھا مع سلوكھا ومعیشتھا وتظھر أزیاؤھا متقطعة الصلة بما قبلھا 
ولیس معنى ذلك أن تثبت على . فھي أمة تخدع نفسھا قبل غیرھا  –بریق مظھرھا 

لمستمدة من أصولھا ذوق واحد ال یتغیر ولكن معناه أن یكون لھا شخصیتھا الممیزة ا
حتى ولو ،العربیة واإلسالمیة في اختیار مالبسھا وزینتھا وما یكمل مظھرھا 

  ).م ١٩٨٥ –البسام ( تنوعت تبعًا للظروف المحیطة بھا 

كما أن التراث الشعبي ھو قوام الحیاة الشعبیة ولیس مجرد تاریخ لم یعد لھ 
ة الثقافیة ألجیال متعددة من فھو الحصیل.وظیفة تالئم الحیاة العصریة المتطورة 

وھو یربط الحاضر بالماضي ویبشر بمستقبل ، بیئات ومراحل تعلیمیة مختلفة 
مشرق ألنھ وسیلة الكتساب المعرفة والخبرة والمھارة كما یھئ الفرصة لالبتكار 

  .والنمو والتجدید ومسایرة التغیر في البیئة المادیة للمواطنین 

بط تراثھا بالحیاة العصریة قامت الباحثة بعد وحفاظًا على أصالة األمة ور
الدراسة النظریة للسعفیات وطرق تنفیذھا بشكل عام في مختلف مناطق المملكة 
العربیة السعودیة وكیفیة الحفاظ علیھا قامت بمحاولة ربط ھذه الحرفة بالمالبس 

باستخدام األسلوب ،العصریة عن طریق إضافتھا كمكمالت ملبسیھ بشكل عصري 
  .تطبیقي الذي یعتمد على التجربة ال

  

  :أھم الصعوبات التي واجھت الباحثة ھي  - ١
   بدایة اندثار لحرفة الخوص حیث لم یمدنا بالمعلومات عن ھذه المھنة سوى

 .السیدات الكبیرات في العمر 
  لم یعد یوجد أسواق خاصة لبیع سعف وخوص النخیل بأنواعھ كما في

 .ص من النخیل المتوفر لدیھا السابق بل استعانت الباحثة بالخو
  انعدام الحصول على الصبغات التقلیدیة الخاصة بالسعف داخل المملكة

العربیة السعودیة حیث تم جلبھا من الیمن حیث قامت الباحثة بتجریب عدد من 
 .الصبغات المختلفة من العطارین أو من المكتبات ولم تكسب الخوص أي لون 

 لى سعف النخیل بعد االنتھاء من عملھ حیث كان من الصعب جدًا التطریز ع
وكذلك یتسع ، یؤدي إدخال اإلبره من خالل الخوصة إلى انقسامھا أو إلى تكسرھا 
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لذلك تم استخدام إبر ، اإلبرة ثقب الثقب في الخوص عند شد الخیط أكبر من حجم 
 .رفیعة جدًا قدر اإلمكان للحفاظ على شكل العمل

  ویع سعف النخیل ألخذ اإلنحناءات على كما كانت ھناك صعوبة في تط
 .الجسم أو ما شابھ لذلك كانت التصمیمات المبتكرة صغیرة الحجم 

   كذلك كانت ھناك صعوبة بالغة جدًا في التطریز بنفس خوص النخیل على
أنواع مختلفة من القماش حیث یكون سھل اإلنكسار أو القطع بسرعة قبل تنفیذ 

ویجب أن تكون ھذه الغرز مرتخیھ جدًا وغیر ، غرزتین أو ثالثة على األكثر 
وكذلك لم یعطي أي نتیجة جمالیة لذلك لم یتم إستخدام ھذا النوع من ، مشدودة 

( التطریز سوى على قطعة واحدة من األبلیكات المثبتة على التصمیم الشكل رقم 
٢٦ . ( 

 ة ندرة المراجع الخاصة بالحرف التقلیدیة في المملكة العربیة السعودی. 
   

    

  

  

  

  

   نموذج للتطریز بخوص النخیل )٢٦(شكل رقم            

 :منھج البحث  - ٢

 وقد ذكر عبیدات وآخرون، یتبع ھذا البحث المنھج التاریخي والمنھج الوصفي 

أن المنھج التاریخي یستخدم في دراسة الظواھر و األحداث والمواقف التي )م٢٠٠٥(

كما قد ، رتبط بدراسة الماضي وأحداثھ فھو م، مضى علیھا زمن قصیر أو طویل 

یرتبط بدراسة ظواھر حاضرة من خالل الرجوع الى نشأة ھذه الظواھر والتطورات 

  .التي مرت علیھا والعوامل التي أدت الى تكوینھا بشكلھا الحالي 

و المنھج الوصفي یعتمد على دراسة الواقع ویھتم بوصفھ وصفًا دقیقًا ویعبر 

و یوضح  واقعفالتعبیر الكیفي یصف لنا ال، أو تعبیرًا كمیًا  عنھ تعبیرًا كیفیًا
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أما التعبیر الكمي فیعطي وصفًا رقمیًا یوضح مقدار ھذه الظاھرة أو ، خصائصھ 

  .حجمھا ودرجات ارتباطھا مع الظواھر المختلفة األخرى

وفي ھذا البحث سیتم إستخدام المنھج التاریخي في دراسة حرفة السعفیات 

  .رھا ومراحل تطو

والتعرف ، أما المنھج الوصفي فسیتم إستخدامھ في وصف وتحلیل السعفیات 

ومدى إستخدامھا في الوقت الحاضر من خالل دراسة إمكانیة ، على خصائصھا 

  .مكمالت معاصرة مع بعض غرز التطریز الیدوي كتطبیقھا 

  :أدوات البحث  - ٣

  .التسجیل الصوتي  - أ

 .التصویر الفوتوغرافي والفیدیو  - ب

تم استخدام الخوص في تنفیذ جمیع القطع المصممة ": سعف النخیل"ص الخو-ج

 .بألوان مختلفة وبأطوال مختلفة من الخوص حسب الطول المطلوب للقطعة ، 

  

  

  

  

  

  الخوص المستخدم في البحث) ٢٧(شكل رقم             

تم استخدام صبغات صناعیة خاصة لسعف النخیل : الصبغات المستخدمة   - د
وھي المتوفرة كما )األصفر  –الفوشي  –البنفسجي  –األخضر ( لون وتشمل ال

ولكن عند دمج لونین یظھر ، تم دمج أكثر من لون للحصول على ألوان جدیدة 
اللون األقوى واللون اآلخر یكون خفیف جدًا فال یترك أثر في إحداث لون جدید 

جة اللون حسب كما یمكن التحكم في در، أو ینتج عنھا لون باھت نوعًا ما ، 
 .المدة التي یبقى فیھا السعف داخل الصبغة 
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  لون الخوص األزرق) ٢٨(شكل رقم                    

  

  

  

  

  لون الخوص األخضر) ٢٩(شكل رقم                   

  

  

  

  لون الخوص البنفسجي         ) ٣٠(شكل رقم                 

  

  

      

  

  لون الخوص الفوشي) ٣١(شكل رقم                

و  –والخیوط المعدنیة  –تم استخدام الخیوط القطنیة : الخیوط المستخدمة  -ھـ
 .وخیوط من سعف النخیل  –وخیط الوتر  –خیوط القصب 

قطع صغیرة من  –الخرز  –تم استخدام الترتر : المكمالت المستخدمة   - و
 .الشرائط  – كلیلاإل –) أبلیك ( األقمشة 



 
 

  

  

  

  :ني الفصل الثا

  

الوحدات المختارة من الخوصیات في المملكة العربیة : أوًال  -

 .السعودیة 

  .تحلیل الوحدات المختارة من الخوصیات : ثانیًا  -
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  :یات في المملكة العربیة السعودیةحصر الوحدات المختارة من الخوص: وًالأ

وھوعبارة عن قطعة  :الحصیر  -١
مستطیلة الشكل تستخدم 

و توضع أ، للجلوس علیھا 
تحت السجاد لیقیھ من التآكل 

ولھ عدة مسمیات ، والرطوبة 
 –المصطح  –الِبساط ( منھا

 ) .الُخصفھ 
  

  الحصیر) ٣٢(شكل رقم                                                   

یوضع علیھا الطعام ، وھي عبارة عن قطعھ مستدیرة الشكل  :السفرة  -٢
( وقد یطلق علیھا أیضًا إسم ، من فتات األكل  لحمایة المكان الذي یؤكل فیھ

  ) .المھجان   –السِّرود 
  

  السفرة)  ٣٣( شكل رقم                          

 
وھي عبارة عن قطعة مستطیلة الشكل من الخوص  ) :المروحة ( المھفَّھ  -٣

یثبت في طرفھا قطعة من الجرید لیتم إمساكھا بواسطتھ وذلك بأن یفتح 
األعلى بعنایة  لمسافة تكفي بإدخال القطعة المستطیلة بداخلھ  الجرید من

ومن ثم یتم لف عدد من أوراق الخوص حول الجرید لتثبیت الخوص 
وقد تزین المھفھ بأنواع من الكثل واألقمشة والخیوط الملونة ، بالجرید 

 .حسب الغرض من إستعمالھا 



١٠٠ 
 

  

  ة المھّف)  ٣٤( شكل رقم                         

  

  

  

 الزنبیل )  ٣٥(شكل رقم                            

 األشیاءوعاء خوصي یستخدم لوضع وھو عبارة عن  ) :الزبیل ( الزنبیل  -٤
و یستخدم لحفظ األغراض ، وقد تصنع لھ أیدي لیسھل حملھ ،  فیھ أو نقلھا

( ولھ عدة أسماء حسب الغرض منھ ومنھا ، المنزلیة أو التمور أو الحبوب 
 .وقد یصنع لھ غطاء لحمایة ما بداخلة) الدرجة  –قفة  –الِمْكَتْل 
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ذات إرتفاع ، وھو عبارة عن قطعة من الخوص دائریة الشكل  :المنسف  -٥
والغرض منھا ھو تنقیة الحبوب من القشور ومن ،بسیط من األطراف 

 –مجولة ( وقد تستخدم لجمل الخبز ومن أسماءھا ، الشوائب وغیرھا 
 ) .تھ مف –منداف 

  

  المنسف)  ٣٦( شكل رقم                        
  
  
، وھي عباره عن غطاء للرأس لحمایتھ من الشمس والمطر  :القبعة  -٦

ذات إرتفاع في الوسط یختلف ھذا اإلرتفاع في ، وتكون دائریة الشكل 
مظلھ  –طفشھ  –خاشلھ (من أسماءھا ، طولھ وعرضھ بإختالف المناطق 

 .وتكون أكثر إستخدامًا في المنطقة الجنوبیة  )ھطفھ  –طاقیة  –
 

 

  
  
  
  
  

  القبعة)  ٣٧( شكل رقم                          
  
  



١٠٢ 
 

، وتكون عبارة عن قطعة مستطیلة ألداء الصالة علیھا  :سجادة الصالة  -٧
 – مصالة   –مصلى ( ومن أسماءھا ، وقد تستخدم للجلوس علیھا 

 ) .خصاف 
  

  

  

  

  

  

  

  

  سجادة الصالة)  ٣٨( شكل رقم                           

  

 

یستخدم لتغطیة أواني ، ویكون دائري الشكل مرتفع من الوسط  :الغطاء  -٨
 ) مكبة  –طباقة ( ومن أسماءه ، الطعام 

  

  الغطاء)  ٣٩( شكل رقم                          
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  : اتخوصیالوحدات المختارة من التحلیل : ثانیًا 

المختلفة نجد أن ھذه القطع متشابھھ بشكل كبیر من  بعد جمع قطع الخوص
حیث طریقة التجھیز والصنع و الزخرفة المستخدمة في التزیین وھي عبارة عن 
دمج لون آخر من الخوص أو أكثر باإلضافة للون األساسي للقطعة المنفذه ویتم 

إدخال إدخال ھذه األلوان المختلفة عن طریق التعاشق مع اللون األساسي حیث یتم 
ومن خالل اإلستمرار في ،سعفتین أو أو أكثر حسب العرض المطلوب للون الزینة 

العمل یأخذ لون الزینة في المیالن في اإلتجاه اآلخر تلقائیًا بحیث تتقاطع األلوان مع 
أو یتم تنسیقھا بشكل دائري إذا كانت ، بعضھا مكونھ مایشبھ المثلثات أو المعینات 

وقد یتم تزیینھا بإضافة الكتل الملونھ في أطراف ،یة الشكل القطعھ األساسیة دائر
القطعھ خاصًة في المراوح وھي من أكثر القطع التي یتم تزیینھا نظرًا ألن 
إستخدامھا بسیط وال تعیق الزینة في إستخدامھا وقد یتم تعلیق ھذه المراوح في 

ھي ال تتجاوز أما األلوان المستخدمة في الخوصیات ف،الحائط كنوع من الزینة 
وھو "واألبیض  –األصفر  –األخضر  –" الداكن"األحمر ( األلوان األساسیة وھي 
أما إستخدامات قطع الخوص فھي متشابھھ في الغالب ومن " )اللون األساسي للسعف

 –الحصیر  –سجادة الصالة  –" المروحة "المھفة  –الزنبیل  –السفرة ( ھذه القطع 
  ). الغطاء  –القبعة 

 –المروحة ( تم استنباط الشكل العام للقطع المصممة من بعض ھذه القطع وقد 
  ) .السجادة  –الغطاء  –السفرة 

كما تم استخدام عملیة تعشیق للونین من الخوص كما ھو مستخدم في بعض 
  . ھذه القطع الخوصیة 

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  : الفصل الثالث

خطوات تنفیذ تصمیمات معاصرة مستنبطة من الوحدات 
  :مختارة من الخوصیات ال

 .مراحل عمل الخوصیات : أوًال  -

 .أھم األدوات المستخدمة في حرفة الخوصیات : ثانیًا  -

 .التجارب العملیة : ثالثًا  -

الزخارف والمكمالت المستخدمة في التصمیمات : رابعًا  -

  .المعاصرة 
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خطوات تنفیذ تصمیمات معاصرة مستنبطة من الوحدات المختارة من 
  :ت الخوصیا

تم عمل التصمیمات المختلفة لقطع الخوص بنفس الطریقة القدیمة المتبعة في 
  :عمل الخوصیات وھذه الخطوات ھي 

  :مراحل عمل الخوصیات :أوًال 

  :مرحلة التحضیر   - ١
أي من وسط جذعھا من ( یتم أخذ أو نزع السعف من النخیل من قلب النخلة  - أ

لى اإلخضرار وتكون وتكون ذات لون أخضر أو أصفر مائل إ ،) أعلى 
أبھى منظرًا وأفتح لونًا وال یترك فراغات صغیرة الحجم وسھلة التشكیل و 

أو یؤخذ من أطراف النخیل ولكنھ یكون أطول وأكثر ،  بسیطة بین الخوص
 .ثم یتم فصل الخوص عن الجرید ، ولونھ فاتح ،خشونة 

شكل رقم ال) السعفة ( یتم إزالة الطرف السفلي الغلیض من ورقة الخوص   - ب
حتى ال تؤذي الخوَّاص أو ) ٤١(الشكل رقم ) السلة ( والطرف العلوي ) ٤٠(

 ).وھو من یقوم بصناعة الخوصیات ( الخوَّاصة 
  

  
  

      
  
  
  

 ) ٤١( الشكل رقم )                                  ٤٠( الشكل رقم       
حتى ییبس ویمیل  یترك الخوص المأخوذ من قلب النخلة لمدة یوم أو یومین-ج

وال یصح تركھ أكثر من ،لونھ إلى اللون األبیض لیكتسب لون الصبغة بسھولھ 
أما عند الرغبة في الحصول على اللون األخضر فال ، ذلك ألن ذلك یفسده 

الذي یكون من ) السعف ( أما الخوص ،یترك حتى ییبس بل یستخدم مباشره 
ى تركھ لییبس أكثر بل یوضع أطراف النخلة ویكون لونھ أبیض فال حاجة إل

 .في الماء مباشرًة 
وأكثر ، بألوان متعدده ) السعف ( في ھذه المرحلة یمكن صباغة الخوص - د

وذلك بفتح ، )األصفر  –األخضر  –األزرق  –األحمر ( األلوان إستخدامًا ھي 
الخوص اوًال من المنتصف لتكتسب اللون المطلوب من الجھتین كما في الشكل 
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ثم یتم وضع الصبغة باللون المطلوب في إناء بھ ماء لدرجة الغلیان ) ٤٢(رقم 
ثم ، دقائق  ٥ثم یتم وضع السعف في ھذا اإلناء وتترك لتغلي لمدة ال تتجاوز 

أما عند الرغبة في ، ترفع من الماء وتترك قلیًال حتى تمتص اللون بالكامل 
 .غةالحصول على اللون األبیض فیبقى السعف كما ھو بدون صبا

  
  
  
  
  

  ) ٤٢( الشكل رقم                                  
 
بعد ذلك یتم فصل كل خوصة إلى جزأین من أعلى الخوصة إلى ماقبل  -ھـ

 ).  ٤٣( الشكل رقم ، نھایتھا بواحد سنتیمتر تقریبًا بحیث تشكل أعداد زوجیة 
  
  
 
  
  

  ) ٤٣( الشكل رقم                              
  

( الخوص ) ینقع ( ویع الخوص حتى یسھل عملھ وذلك بأن یوضع یتم تط  - و
في الماء  لمدة ساعة أو ساعتین لیسھل تظفیره أو نسجھ سواء كان ) السعف 

وبعد رفعھ من الماء یتم ، مصبوغًا أوال ألن الصبغة ثابتة ال تزول بالماء 
 .حفظھ في فوطھ حتى یحتفظ برطوبتھ ولیونتھ 

 

  :سج مرحلة التضفیر أو الن  -٢

أو من ) الجدائل  –الضفائر (إن جمیع قطع الخوصیات تكًون من السف 
  :النسیج كاآلتي 

  ) :الجدائل  –االضفائر ( السف   -  أ

وھي عبارة عن جدائل مظفورة ، وھي أساس عمل بعض القطع الخوصیة 
، یظل وطویلة من الخوص یكون طولھا متناسبًا مع حجم القطعة الُمراد تنفیذھا 
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 ولكل إناء خوصي طول سفة معین، حتى ینتھي من إعدادھا كاملة ھااص یسفالخوَّ
 ویقاس الطول بالباع، والباع ما یقع بین إصبعي الوسطى للیدین حینما یفرد اإلنسان

متر كما تقاس أیضًا بالشبر وطولھ تقریبًا  ٢یدیھ ألقصى مدى على جانبیھ، تقریبًا 
نصر وإصبع اإلبھام عند فرد خسم وھو المسافة التي تقع بین إصبع ال ٢٥- ٢٢من

  )  ٤٤(شكل رقم  الید أصابع راحة
  

  
  

    
  الباع                                                  الذراع                   

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                  
  الفتر                                                    الشبر                                  

                                  

  
    

  
  )  ٤٤( الشكل رقم                              

 ٥أما عرضھا فیختلف حسب القطعھ المراد إنتاجھا وغالبًا ال یتجاوز عرضھا 
  :ة ویتم عملھا بالخطوات التالی،سم 

وضع زوجین من السعف فوق بعضھما باتجاه معاكس كما في الشكل رقم   -١
 )٤٥ . ( 

  
  
  
  

                          
  ) ٤٥( الشكل رقم                          
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  )  ٤٦( ثني زوجین من السعف من وسطھا كما في الشكل  -٢
  
  
  
  
  
  

  ) ٤٦( شكل رقم                           
ینھما عن طریق تداخلھما بالتبادل كخیوط السداء واللحمة یتم التعشیق ب -٣

بحیث تكون كل خصلة من السعف مرة لألعلى ومرة لألسفل بالتبادل كما في 
بحیث تبدأ كل خصلة من جھة وتنتھي في ، )  ٥٠ – ٤٩ – ٤٨ – ٤٧( ل ااألشك

 .الجھة المقابلة
  
  
  
  
  

  )  ٤٧( شكل رقم                                 
  
  
  
  
  
  

  ) ٤٨( شكل رقم                                  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٤٩( شكل رقم                             
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  ) ٥٠( شكل رقم                                  

 
عند االنتھاء والوصول للطول المطلوب یتم إنھاء القطعة وذلك بثني  -٤

بطریقة معاكسة بحیث یتجھ السعف لألسفل  السعف إلى األسفل والتعشیق بینھ
وإدخالھ مع بعضھ بنفس الطریقة بالتبادل بین السعف مرة لألعلى ومرة لألسفل كما 

 ) . ٥٤ – ٥٣ – ٥٢ – ٥١( في األشكال رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٥١( شكل رقم                               
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٥٢ (شكل رقم                                 
  



١١٠ 
 

  
  
  
  
  
  
  

  ) ٥٣( شكل رقم                                 
  
  
  
  
  
  
  

  )  ٥٤( شكل رقم                              
  .ثم یتم قص السعف الزائد من الضفیرة 

 
بعد االنتھاء منھا یتم لف الضفیرة حول نفسھا حلزونیًا مع حیاكتھا یدویًا  -٥

أو بخیوط ملونة وذلك ) األخضر القوي الخوص ( الحافة بالحافة بالعقب وھو 
بتمریر العقب خالل ثنایا الخوص المضفور مع شد الخیط بقدٍر كاٍف حتى ال تكون 

الحجم المطلوب ھناك فراغات بین أجزاء القطعة حتى یتم تكوین شكل القاعدة ب
ویستخدم ھذا النوع من  ،) ٥٧-٥٦-٥٥(للقطعة الخوصیة كما في األشكال رقم 

ج القطع الخوصیة ذات الشكل الدائري المسطح كالسفرة أو المقعر السف إلنتا
 .كالغطاء 

  
  

  
  
  
  

  ) ٥٥( شكل رقم                            
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  ) ٥٦( شكل رقم                         
  
  
  
  
  
  

  ) ٥٧( شكل رقم                      
  

 :النسیج   - ب
  :الخطوات التالیة وھو عبارة عن مسطحة من الخوص یتم عملھا ب

تعشیق سعف النخیل بتداخل زوجین من السعف مع بعضھما أوًال وذلك   -١
عن طریق إدخالھما في بعضھما كاللحمة والسداء بحیث تكون كل خصلة مرة 

 ). ٥٨( لألعلى ومرة لألسفل بالتبادل كما في الشكل رقم 
  
  

                  
  
  
  

  ) ٥٨( الشكل رقم                        
 
ویتم زیادة عدد أزواج السعف بالعرض وھكذا یتم التعاشق بین السعف  -٢

 ). ٥٩( حتى یتم الحصول على العرض المطلوب كقاعدة للعمل كما في الشكل 
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  ) ٥٩( الشكل رقم                             
   
وكلما إقتربت الخوصة من ،ثم یتم البدء بإنھائھا طولیًا ألعلى بنفس الطریقة  -٣

اإلنتھاء من األعلى یتم إضافة خوصة أخرى علیھا للوصول إلى الطول المطلوب 
 ) . ٦٠( كما في الشكل رقم 

  
  
  
  
  

         ) ٦٠( الشكل رقم                                
              

یقھ عند اإلنتھاء یتم إغالقھا بثني السعف بطریقة معاكسة لألسفل وتعش -٤
ویستخدم ھذا النوع إلنتاج القطع ،بالتبادل بنفس الطریقة مرة ألسفل ومرة ألعلى 

  .الخوصیة ذات الشكل المربع أو المستطیل المسطحة مثل المراوح وسجادة الصالة 
  
  

  :أھم األدوات المستخدمة في حرفة الخواصة : ثانیًا
مقص وید الھاون حرفة الخواصة ال تحتاج إلى أدوات كثیرة فھي ال تتجاوز ال

الخوص إذا كانت الطریقة المستخدمة  "دق" یقوم مقامھا من الحجارة لطرق أو ما
"  باإلضافة إلى المخایط،ھي طریقة الضفائر للحصول على قاعدة مسطحھ نوعًا ما 

وھي تقوم مقام )٦١(كما في الشكل رقم أو المسلة كما یطلقون علیھا  "المخیط 
لخیاطة الخوص مع بعضة لزیادة حجمھ أو تثبیتھ مع اإلبرة تستعمل عند الحاجة 

وكذلك وعاء بھ ماء لترطیب الخوص بالماء وإذا ،بعضة كما في طریقة الضفائر 
كان مبلل لفترة طویلة فیكتفون برفع الخوص عن الماء ولفھ بقطعة قماش لیحتفظ 

  .  برطوبتھ
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  ) ٦١(الشكل رقم                          

  

  :لتجارب العملیة ا: ثالثًا

قامت الباحثة بإضافة صبغات مختلفة من محالت العطارة : التجربة األولى  -١
لذلك یجب استخدام صبغات صناعیة خاصة ، ولم یثبت اللون في السعف 

  .بسعف النخیل حتى یتم إكساب السعف األلوان المختلفة 
س دقائق عند زیادة غلیان السعف في الماء ألكثر من خم: التجربة الثانیة  -٢

لزیادة حدة اللون فإن ذلك یؤدي إلى زیادة لیونة السعف وسرعة تكسره 
  .أثناء العمل وإنفصال خصل الخوص عن بعضھا أثناء عمل الخوص 

قامت الباحثة بمحاولة تنفیذ بعض غرز التطریز البسیطة : التجربة الثالثة  -٣
نتیجة  بخیوط من السعف على القماش ولم یؤدي التطریز بھذه الطریقة أي

جمالیة وذلك لصعوبة تطویع خیط السعف للحصول على الشكل المطلوب 
وكذلك عند شد خیط السعف فإنھ یقطع بسرعة فال یمكن تنفیذ ، للغرزة 

  .أكثر من غرزتین بخیط واحد متصل من خیط السعف 
قامت الباحثة بمحاولة تنفیذ قطع كبیرة الحجم من : التجربة الرابعة  -٤

وقد وجدت صعوبة في استخدامھا وذلك لصعوبة  الخوص على المالبس
وطبیعة الخوص الخشنة تمنع ، تشكیل الخوص على انحناءات الجسم 

لذلك إكتفت الباحثة بعمل قطع صغیرة ، استخدامھ بأحجام كبیرة على الجسم
ومتوسطة الحجم من الخوص لسھولة استخدامھ وضمان عدم االنزعاج من 

حرصت الباحثة على أن تكون القطع منفصلة كما ، القطعة أثناء استخدامھا 
  .عن المالبس لیتم إزالتھا أثناء تنظیف القطع الملبسیة حمایة لقطع الخوص 

"  pour on" قامت الباحثة بطالء قطع الخوص بمادة : التجربة الخامسة  -٥
وذلك لحمایة الخوص من التقصف وإلضفاء لمعان ونعومة إلى قطعة 

 .الخوص 
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 :والمكمالت المستخدمة في التصمیمات المعاصرة  الزخارف: ًا رابع

تم استخدام ھذه الزخرفة عن طریق تطریز : الزخرفة بالخیوط المعدنیة  -١
قطعة الخوص بخیوط معدنیة بواسطة إبر الخیاطة الرفیعة بأشكال زخرفیة 
متنوعة مع إضافة الترتر في القطعة عن طریق لضم الترتر في الخیط 

 لفة وتركیبات متعددة  المعدني بكمیات مخت

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  مجموعة تصمیمات بالخیوط المعدنیة)  ٦٢( شكل رقم             

  

وكذلك استخدام الخیوط المعدنیة مع الخرز عن طریق تثبیت الخرز بالخیوط 
  ، المعدنیة  وكذلك قطع الخرز الخشبیة الكبیرة أیضًا بالخیوط المعدنیة 

لمعدنیة في تثبیت قطع القماش على الخوص مع كما تم استخدام الخیوط ا
  ..إضافة الخرز كذلك في منتصف قطعة القماش 

  

  

  

  المجموعة الثانیة من تصمیمات الخیوط المعدنیة)  ٦٣( شكل رقم         
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تم استخدام خیوط القصب في التزیین عن : الزخرفة بخیوط القصب  -٢
بخیط القصب في قطعة ) كل قطعة قماش مستطیلة الش( طریق تثبیت األبلیك 

 .الخوص 

  

  

  

 تصمیم باستخدام خیوط القصب)  ٦٤( شكل رقم                

تم استخدام الترتر على القطع الخوصیة بتثبیت حبات : الزخرفة بالترتر  -٣
وكذلك تثبیت الترتر ، الترتر بالخیوط القطنیة بأشكال نجمیة غیر منتظمة 

  .مائل ستقیم بالخیوط القطنیة على شكل خط م

أو تثبیت ترتر صغیر الحجم أیضًا بالخیوط القطنیة على شكل خطوط صغیرة 
  .. في اتجاھات مختلفة 

وكذلك تثبیت الترتر بكمیات كبیرة متراكمة على بعضھا بأشكال نجمیة 
بالخیوط المعدنیة على قطعة دائریة الشكل من الخوص أو على قطعة مستطیلة أو 

 وطر الحجم بالخیوط المعدنیة على شكل خطیبیت الترتر صغمربعة الشكل وكذلك تث
  .متقاطعة كغرزة الرفى 

وكذلك تثبیت الترتر على قطعة الخوص عن طریق طالء قطعة الخوص  
ثم إضافة حبات الترتر مباشرة قبل جفاف المادة بشكل عشوائي  "pour on"بمادة 

  ...ومن ثم تركھا حتى تجف 
  

  
  
  
  
  
  

  تصمیمات للزخرفة بالترتر )  ٦٥(  شكل رقم         
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تم إضافة حبات الخرز إلى قطع الخوص عن طریق : الزخرفة بالخرز  -٤
  إدخال الخوصة في وسط حبة الخرز 

تثبیت الخرز بالخیوط المعدنیة على شكل زخرفة نجمیة وكذلك استخدام وكذلك 
لك بتمریر الخیط حبات خرز خشبیة كبیرة الحجم وذلك بتثبیتھا بالخیوط المعدنیة وذ

من وسط حبة الخرز ووضع كمیة من حبات الخرز في جھھ واحدة من قطعة 
الخوص وكذلك وضع حبة من الخرز صغیرة الحجم في وسط قطعة قماش من 
الجوخ دائریة الشكل بالخیوط المعدنیة وكذلك تثبیت حبات من الخرز على شكل 

لك تم استخدام الخرز بوضع خطوط قصیرة مختلفة اإلتجاھات بالخیوط القطنیة وكذ
   ...حبات من الخرز عل الشرائط وذلك بإدخال الشریطة داخل حبة الخرز 

  
 
  
  
  
  
  
  
  

 تصمیمات للزخرفة بالخرز )  ٦٦( شكل رقم                

تم استخدام الشرائط مع الخرز وذلك بإدخال : الزخرفة بالشرائط  -٥
تم استخدام الشرائط مع القطع  كذلك، الشریطة من خالل فتحة حبة الخرزة 

المعدنیة وذلك بتثبیت بدایة الشرائط في قطعة الخوص من الخلف وفي نھایة 
وذلك بأطوال ، الشرائط تم تثبیت حبات من القطع المعدنیة دائریة الشكل 

مختلفة من الشرائط وأحجام مختلفة من القطع المعدنیة أو بطول واحد وحجم 
  ...واحد للقطع المعدنیة 

  

  

  

  تصمیم للزخرفة بالشرائط  )  ٦٧( شكل رقم                       
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تم استخدامھا عن طریق طالء قطعة :  كلیلالزخرفة بإضافة مادة اإل -٦
علیھا وتركھا حتى  كلیلثم سكب مادة اإل،  " pour on"الخوص بمادة 

 ...  كلیلتجف لضمان ثبات اإل

  

  

                                         

 تصمیم للزخرفة باإلكلیل)  ٦٨( شكل رقم                        

عن طریق إضافة قطع صغیرة دائریة الشكل من : الزخرفة بفن األبلیك  -٧
وكذلك عن ، قماش الجوخ إلى القطعة الخوصیة وتثبیتھا بالخیوط المعدنیة

بیتھا طریق إضافة قطع صغیرة مستطیلة التصمیم من قماش القطیفة وتث
بخیوط القصب كما تم استخدام قطع أبلیك جاھزة مزینة بالقطع المعدنیة 

  ...والخرز بإضافتھا إلى حزام من السعف 

  

  

  

  تصمیم للزخرفة باألبلیك  )  ٦٩( شكل رقم                  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  :الفصل الرابع 

  

  

  .تحلیل ومناقشة التصمیمات المنفذة 
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  :تصمیمات المنفذة تحلیل ومناقشة ال

  ) ... ١( رقم  تصمیم: أوًال 

  

  

  

  

  

  )٧٠(شكل رقم                              

  التحلیل الوصفي   البیانات 
  )الجدائل ( الضفائر   التقنیة المستخدمة 

خطوط مستقیمة من نقطة واحدة في منتصف التصمیم   الزخرفة المستخدمة
  . مستوحاه من األشكال النجمیة ، 

والتطریز ، ) السیرما ( التطریز بالخیوط المعدنیة   التطریز المستخدم 
  .بالترتر 

أسلوب التنفیذ من الناحیة 
  الوظیفیة  

یتم استخدام القطعة بتثبیتھا على المالبس بواسطة 
المشبك لسھولة تغییر مكانھا على القطعة الملبسیة مما 

  .   یؤدي إلى إحداث تصمیمات جدیدة في كل مرة 
أسلوب التنفیذ من الناحیة 

  الجمالیة 
التصمیم عبارة عن قطعة من الخوص دائریة الشكل 

تم تزیینھا بالتطریز بالخیوط ، باللون البنفسجي 
المعدنیة فضیة اللون منبعثة من نقطة واحدة من 

وتثبت ھذه ) شعاع ( منتصف القطعة بإتجاه الخارج 
 الخیوط مجموعة كبیرة من الترتر المتراكم في

  .منتصف القطعة مأخوذه من الزخرفة النجمیة 
صممت القطعة لتناسب وقت ما بعد الظھر باستخدام   مناسبة القطعة 

وتناسب وقت المساء بإرتداء مجموعة ، قطعة واحدة 
  .القطع كاملة على الملبس 

األشكال الجمالیة للقطعة 
  المنفذه

یمكن وضع التصمیم بتثبیت قطعتین منھ في الجانب 
وي من الملبس وتثبیت ثالث قطع منھ في منتصف العل

كما یمكن تثبیت جمیع القطع في ، أسفل القطعة 
أو تثبیتھا على شكل ، منتصف الملبس من األسفل 

  .أو على شكل خط مستقیم ، مثلث 



١٢٠ 
 

  )١(نماذج من تصمیم رقم ) ٧١(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٢١ 
 

  )  ٢( رقم  تصمیم: ثانیًا 

  

  

  

  

  

   

  )          ٧٢(شكل رقم                               

  التحلیل الوصفي  البیانات 
  )الجدائل ( الضفائر   التقنیة المستخدمة

تم إضافة حبات من الخرز داخل الخوص وذلك   الزخرفة المستخدمة
كما تم ، بإدخال الخوصة من خالل حبة الخرز 

  )األصفر  –الفوشي ( دمج لونین من الخوص 
  لم یتم تطریز القطعة   لتطریز المستخدما

یتم استخدام القطعة بتثبیتھا على المالبس   أسلوب التنفیذ من الناحیة الوظیفیة
بواسطة المشبك لسھولة تغییر مكانھا على 
القطعة الملبسیة مما یؤدي إلى إحداث 

  .   تصمیمات جدیدة في كل مرة 
م عبارة عن قطعة من الخوص دائریة التصمی  أسلوب التنفیذ من الناحیة الجمالیة 

) األصفر  –الفوشي ( الشكل دمجت فیھا لونین 
وتم إضافة حبات من الخرز الزجاجي أحمر 
اللون أثناء عملیة السف وذلك بإدخال الخوصة 

  .من خالل حبة الخرز 
تناسب القطعة فترة الصباح بوضع قطعتین فقط   مناسبة القطعة 

الظھر عند استخدام وتناسب فترة ما بعد ، منھا 
  . كامل القطع على المالبس 

یمكن وضع التصمیم كبروش على جانب   األشكال الجمالیة للقطعة المنفذه
أو وضع عدد مختلف من ، الملبس العلوي

أو على ، التصمیم على مختلف التشیرتات 
  .البنطلون أو على فستان 

  



١٢٢ 
 

  )٢(نماذج من تصمیم رقم ) ٧٣(شكل رقم 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٢٣ 
 

  ) ٧٣( تابع شكل رقم 

  ) ٢( نماذج من تصمیم رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٢٤ 
 

  )  ٣( رقم  تصمیم: ثالثًا 

  

  

  

  

  )٧٤(شكل رقم                                  

  التحلیل الوصفي  البیانات
  النسیج  التقنیة المستخدمة

البور  وذلك بوضع مادة،  كلیلإضافة مادة اإل  الزخرفة المستخدمة
 اإلكلیلعلى قطعة الخوص ثم إضافة مادة  ون

  .على القطعة وتركھا حتى تجف 
  لم یتم تطریز القطعة  التطریز المستخدم

یتم تثبیت القطعة على غطاء الجیب مستطیل   أسلوب التنفیذ من الناحیة الوظیفیة
في أي قطعة ) الطقطق ( الشكل بواسطة 

  .ملبسیھ 
التصمیم عبارة عن قطعة مستطیلة الشكل باللون   الجمالیة أسلوب التنفیذ من الناحیة

  .باللون األزرق  كلیلالبنفسجي مضاف إلیھا اإل
القطعة تناسب فترة الصباح وفترة ما بعد   مناسبة القطعة 

  .  الظھر
  

  )٣(نموذج من تصمیم رقم ) ٧٥(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  



١٢٥ 
 

  ) : ٤( رقم  تصمیم: رابعًا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٧٦(شكل رقم                               

  التحلیل الوصفي  البیانات 
  النسیج  التقنیة المستخدمة

إضافة صفین من الترتر مستوحاه من الخطوط   الزخرفة المستخدمة
، غرزة الرفي ، المستقیمة في الزخرفة 

أقواس من الشرائط مع الترتر مستوحاه من 
  . الدوائر المتماسة 

بالخیوط القطنیة بغرزة الرفي مع  التطریز  التطریز المستخدم
  . حبات الخرز األحمر 

تستخدم القطعة كجیب للمالبس المختلفة وتثبت   أسلوب التنفیذ من الناحیة الوظیفیة
  .على القطعة الملبسیھ ) طقطق ( بواسطة 

التصمیم عبارة عن قطعة مستطیلة الشكل   أسلوب التنفیذ من الناحیة الجمالیة
زخرفتھا بإضافة صفین  باللون األزرق تمت

، من الترتر األزرق على أعلى القطعة 
 –أحمر ( والزخرفة بالخیوط القطنیة بلونین 

مع الترتر األحمر على شكل غرزة ) أبیض 
وتم ، بشكل غیر منتظم) الضرب ( الرفي 

إنھاء القطعة من األسفل بالشرائط الحمراء مع 
  .الخرز الزجاجي األحمر على شكل أقواس 

  .تناسب فترة الصباح وبعد الظھر   ة القطعةمناسب
  



١٢٦ 
 

  ) ٤(نماذج من تصمیم ) ٧٧(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٢٧ 
 

  ) : ٥( رقم  تصمیم: خامسًا 

  

  

  

  

  

  ) ٧٨( شكل رقم                                

  التحلیل الوصفي  البیانات
  النسیج  التقنیة المستخدمة

، واألشكال النجمیة ، قیمة الخطوط المست  الزخرفة المستخدمة
  . الخرز

، ) السیرما ( التطریز بالخیوط المعدنیة   التطریز المستخدم
  والخرز

  .قالدة   أسلوب التنفیذ من الناحیة الوظیفیة
التصمیم عبارة عن قطعة مستطیلة الشكل   أسلوب التنفیذ من الناحیة الجمالیة

باللون الفوشي تم تزیینھا بالخیوط المعدنیة 
یة اللون تخرج من خالل حبة خرز فض

غرزة ( زجاجیة حمراء على شكل شعاع 
  .بنصف دائرة ) النجمة 

  .تناسب فترة بعد الظھر والمساء   مناسبة القطعة 
     

  

  

  

  

  

  



١٢٨ 
 

  ) : ٦( رقم  تصمیم: سادسًا 

  

  

  

  

  )٧٩(شكل رقم                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  التحلیل الوصفي   البیانات
  النسیج  التقنیة المستخدمة

اإلثني ( األشكال النجمیة ،الخطوط المستقیمة   الزخرفة المستخدمة
  .الترتر ) عشر 

  .الترتر ، ) السیرما ( بالخیوط المعدنیة   التطریز المستخدم
  قالدة  أسلوب التنفیذ من الناحیة الوظیفیة
التصمیم عبارة عن قطعة مستطیلة الشكل   أسلوب التنفیذ من الناحیة الجمالیة

لفوشي تم التطریز فیھا بالخیوط باللون ا
المعدنیة الفضیة من منتصف القطعة مع تثبیت 
مجموعة متراكمة من الترتر في المنتصف 
وإخراج الخیوط من المنتصف على شكل 

  . شعاع أقل من شكل الدائرة 
  .تناسب فترة بعد الظھر والمساء   مناسبة القطعة 



١٢٩ 
 

  ) : ٧( رقم  تصمیم: سابعًا 

  

  

  

  )٨٠(شكل رقم                                   

  التحلیل الوصفي  البیانات
  النسیج  التقنیة المستخدمة

  . الخرز الخشبي، الترتر ، الخطوط المستقیمة   الزخرفة المستخدمة
  .الترتر ، ) السیرما ( بالخیوط المعدنیة   التطریز المستخدم 

  ةقالد  أسلوب التنفیذ من الناحیة الوظیفیة 
التصمیم عبارة عن قطعة مستطیلة الشكل   أسلوب التنفیذ من الناحیة الجمالیة

باللون الفوشي تم تطریزھا بتثبیت خرز 
خشبي متوسط الحجم في زاویة القطعة 
بالخیوط المعدنیة فضیة اللون على شكل 
خطوط مستقیمة متفرقة إلى الزاویة المقابلة 

وإضافة مجموعة من الترتر على ، للقطعة 
  .الزاویة األخرى من القطعة 

  .تناسب فترة بعد الظھر والمساء   مناسبة القطعة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٣٠ 
 

  ): ٧ – ٦ – ٥ (نموذج من التصمیمات رقم ) ٨١(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٣١ 
 

  ) : ٨( رقم  تصمیم: ثامنًا 

  

  

  

  

  

  

  )             ٨٢(شكل رقم                                 

  التحلیل الوصفي  تالبیانا
  النسیج  التقنیة المستخدمة

إضافة الشرائط ، خطوط مستقیمة من الترتر   الزخرفة المستخدمة
مع القطع ، مستوحاه من الخطوط المتشابكة 

  .المعدنیة في نھایة الشرائط 
  .بالخیوط القطنیة والترتر   التطریز المستخدم 

  قالدة  أسلوب التنفیذ من الناحیة الوظیفیة
التصمیم عبارة عن قطعة مستطیلة الشكل   سلوب التنفیذ من الناحیة الجمالیةأ

باللون األصفر تم تطریزھا بالترتر األحمر 
على شكل خط مستقیم باتجاه الورب في 

ونھایة القطعة تم تزیینھا بإضافة ، صفین 
شرائط حمراء مختلفة الطول مثبت في نھایتھا 

الفضي قطع معدنیة دائریة الشكل باللونین 
  .والذھبي بأحجام مختلفة 

  .تناسب فترة بعد الظھر والمساء   مناسبة القطعة
  

  

  

  

  



١٣٢ 
 

  ) : ٩( رقم  تصمیم: تاسعًا 

  

  

  

  

  )٨٣(شكل رقم                                  

  التحلیل الوصفي  البیانات
  النسیج  التقنیة المستخدمة

دنیة إضافة الشرائط مع القطع المع  الزخرفة المستخدمة
  .مأخوذة من الخطوط المتشابكة 

  .لم یتم تطریز القطعة   التطریز المستخدم
لتضییق القطعة الملبسیة من جوانب   أسلوب التنفیذ من الناحیة الوظیفیة

( یتم تثبیتھا بواسطة ، القطعة الملبسیة 
  )الشنكار 

لشكل التصمیم عبارة عن قطعة مستطیلة ا  أسلوب التنفیذ من الناحیة الجمالیة
باللون األصفر تم تزیینھا بإضافة شرائط 
حمراء اللون بطول واحد وفي نھایتھا 
قطع معدنیة دائریة الشكل باللونین 

  . الفضي والذھبي بحجم واحد 
  .تناسب فترة الصباح وبعد الظھر   مناسبة القطعة

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٣٣ 
 

  
 ): ٩ – ٨(  نموذج من التصمیمات رقم) ٨٤(شكل رقم 

  
  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٣٤ 
 

  ) : ١٠( رقم  تصمیم: عاشرًا 

  

  

  

  

  

  )٨٥(شكل رقم                                

  التحلیل الوصفي  البیانات
  النسیج  التقنیة المستخدمة

إضافة قطع من قماش الجوخ مأخوذة من   الزخرفة المستخدمة
مع الخرز والخیوط المعدنیة بأشكال ، الدوائر 

  نجمیة
  غرزة النجمة   خدمالتطریز المست

أو على ، تثبت على أطراف أكمام المالبس   أسلوب التنفیذ من الناحیة الوظیفیة
  . منتصف الكم إلحداث كشكشة على الكم 

التصمیم عبارة عن قطعة مستطیلة الشكل   أسلوب التنفیذ من الناحیة الجمالیة
، منحنیة على شكل أسورة باللون الرمادي 

كل من الجوخ األسود تزینھا قطع دائریة الش
مثبتھ بالخرز الزجاجي رمادي اللون في 

  .  المنتصف بغرزة النجمة بالخیوط المعدنیة 
  .مناسبة لكافة األوقات   مناسبة القطعة

  

  

  

  

  

  

  



١٣٥ 
 

  ) ١٠(نماذج مقترحة من تصمیم رقم ) ٨٦(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٣٦ 
 

  ) : ١١( رقم  تصمیم: حادي عشر 

  

  

  

  

  )٨٧(شكل رقم                                   

  التحلیل الوصفي  البیانات
  النسیج  التقنیة المستخدمة

إضافة الخرز الزجاجي والترتر بالخیوط   الزخرفة المستخدمة
  .القطنیة 

خطوط مستوحاه من الخطوط المنكسرة   التطریز المستخدم
  .والمتشابكة بغرزة السراجة 

تستخدم لتغطیة فتحات الصدر الواسعة من   ةأسلوب التنفیذ من الناحیة الوظیفی
تثبت عن طریق وضع طرفي ، المالبس 

القماش المثبت في ظھر قطعة الخوص حول 
أو كربطة للعنق للزینة ، لصدرحبال حمالة ا

وتثبت عن طریق وضع أحد طرفي القماش 
المثبت في قطعة الخوص حول منتصف 

  .حمالة الصدر
التصمیم عبارة عن قطعة مستطیلة الشكل   لیةأسلوب التنفیذ من الناحیة الجما

باللون األخضر مزینة بالترتر صغیر الحجم 
باللون األخضر والخرز الزجاجي المثبت 
بالخیوط القطنیة على شكل خطوط صغیرة 

  .  متقطعة كغرز السراجة 
  .تناسب فترة الصباح وبعد الظھر   مناسبة القطعة

  

       

  

  

  



١٣٧ 
 

  )١١(من تصمیم رقم  نماذج مقترحة) ٨٨(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٣٨ 
 

  ) : ١٢( رقم تصمیم : ثاني عشر 

  

  

  

  

  

  )٨٩(شكل رقم                                   

  التحلیل الوصفي  البیانات
  النسیج  التقنیة المستخدمة

إضافة الترتر بأحجام وألوان مختلفة مستوحاه   الزخرفة المستخدمة
  .والمتشابكة من الدوائر المتماسة 

  .لم یتم تطریز القطعة   التطریز المستخدم
  .أو على جانب التنورة للتزیین  –قالدة   أسلوب التنفیذ من الناحیة الوظیفیة
التصمیم عبارة عن قطع مستطیلة الشكل   أسلوب التنفیذ من الناحیة الجمالیة

بأحجام مختلفة باللون الفوشي مزینة بالترتر 
فة تم تثبیتھا بإضافة مادة بألوان وأحجام مختل

"pour on "  على القطعة ثم وضع الترتر
على القطعة بشكل عشوائي وتركھا حتى 

وتم تثبیتھا على شرائط ، " pour on"یجف 
مضاف إلیھا حبات من الخرز ثم تثبیتھا على 

  . خیط من الوتر على شكل قالدة 
  .فترة الصباح بعد الظھر   مناسبة القطعة

   

  

  

  

  

  



١٣٩ 
 

  

  )١٢(نماذج من تصمیم رقم ) ٩٠(رقم شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٤٠ 
 

  ) : ١٣( رقم  تصمیم: ثالث عشر 

  

  

  

  

  

  )٩١(شكل رقم                               

  

  

  

  

  

  

  

  التحلیل الوصفي  البیانات
  النسیج  التقنیة المستخدمة

مثبت ) أبلیك ( إضافة قطع من قماش القطیفة   الزخرفة المستخدمة
  .بخیوط القصب 

  .لم یتم تطریز القطعة   التطریز المستخدم 
یتم تثبیتھا عن طریق ربط ، وشاح  –حزام   أسلوب التنفیذ من الناحیة الوظیفیة 

  .خیوط الجلد الموجودة على طرفي القطعة 
( التصمیم عبارة عن قطعة مستطیلة الشكل   أسلوب التنفیذ من الناحیة الجمالیة

یھا قطع باللون البني مضاف إل) كحزام 
) أبلیك ( مستطیلة الشكل من قماش القطیفة 

باللون البني القاتم مثبتة بخیوط القصب باللون 
  .   الذھبي 

  .تناسب فترة الصباح وبعد الظھر   مناسبة القطعة



١٤١ 
 

  )١٣(نماذج من تصمیم رقم ) ٩٢(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٤٢ 
 

  ): ١٤( رقم  تصمیم: رابع عشر 

  

  

  

  

  

  )٩٣(شكل رقم                                   

  التحلیل الوصفي  البیانات
  .النسیج   التقنیة المستخدمة

  .إضافة األبلیك   الزخرفة المستخدمة
  .لم یتم تطریز القطعة   التطریز المستخدم

أو یثبت على قصة الصدر  –حزام   أسلوب التنفیذ من الناحیة الوظیفیة
بط خیوط تثبت عن طریق ر، للتزیین 

  .الجلد الموجودة على طرفي القطعة 
التصمیم عبارة عن قطعة مستطیلة الشكل   أسلوب التنفیذ من الناحیة الجمالیة

باللون األخضر القاتم مثبت ) حزام ( 
  . علیھا قطع من األبلیك المزین الجاھز 

  .تناسب فترة ما بعد الظھر   مناسبة القطعة
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  : )١٤( مرق تصمیمن نماذج م) ٩٤(شكل رقم 
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  ) :  ١٥( رقم  تصمیم: خامس عشر 

  

  

  

  

  

  )٩٥(شكل رقم                                      

  

  التحلیل الوصفي     البیانات
  النسیج  التقنیة المستخدمة

تمت زخرفتھ بإضافة الترتر ) ٩٦(الشكل رقم   الزخرفة المستخدمة
متماسة توحى من الدوائر المس، كبیر الحجم 
تمت زخرفتھ ) ٩٧(الشكل رقم / والمتشابكة 

بتثبیت حبات من الخرز بالخیوط المعدنیة 
الشكل رقم / ن األشكال النجمیة مستوحى م

تمت زخرفتھ بخیوط من سعف النخیل ) ٩٨(
  .على شكل زخرفة نجمیة 

 الشكل رقم/ لم یتم تطریزه ) ٩٦(الشكل رقم   التطریز المستخدم
تم تطریزه بالخیوط المعدنیة على شكل ) ٩٧(

تم تطریزه ) ٩٨(الشكل رقم / زخرفة نجمیة 
  .بسعف النخیل على شكل زخرفة نجمیة 

تم التنفیذ على شكل أبلیك یثبت على حزام من   أسلوب التنفیذ من الناحیة الوظیفیة
  .الخوص 

ن قطعة مربعة عبارة ع) ٩٦(الشكل رقم   أسلوب التنفیذ من الناحیة الجمالیة
الشكل من الخوص األزرق مثبت علیھا ترتر 
  .كبیر الحجم بالخیوط القطنیة بشكل عشوائي 

عبارة عن قطعة مربعة ) ٩٧(الشكل رقم 
الشكل من الخوص األخضر مثبت علیھا ترتر 

صغیر الحجم بالخیوط المعدنیة على شكل 
  .زخرفة نجمیة 

عبارة عن قطعة مربعة ) ٩٨(الشكل رقم 
من قماش اإلیتامین تم التطریز علیھا الشكل 
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بخیط من سعف النخیل على شكل زخرفة 
  .نجمیة 

وقد تم تجمیع ھذه األبلیكات مع أبلیكات أخرى 
من القماش على حزام من الخوص باللون 

  . األخضر بشكل عشوائي 
  

 

 

 

 

 

 )٩٧(الشكل رقم )                            ٩٦(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

  )٩٨(رقم الشكل   
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  : )١٥(نموذج من تصمیم رقم ) ٩٩(شكل رقم 

  

 

  

      

 

  

  

  

           

       

     

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  :الباب الرابع 

  :النتائج والمناقشة 

 .مناقشة النتائج  - 

 .التوصیات  - 

  .المراجع  -
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  :مناقشة النتائج 

احثة إلى النتائج من خالل إجراء عدد من التجارب العملیة للخوص توصلت الب

  :التالیة 

من خالل جمع وتحلیل القطع الخوصیة في المملكة العربیة السعودیة  -١

بأشكالھا المختلفة تم التعرف على السمات العامة التقلیدیة لحرفة الخوصیات 

 .وتحلیلھا واستنباط أشكال معاصرة محتفظة بأصالتھا 

امات المختلفة إن مصمم األزیاء المبتكر ھو الذي یستطیع تطویع الخ -٢

ة في عالم تصمیم األزیاء من خالل الدراسة التاریخیة لبعض إلعطاء قیم فنیة جدید

 . الفنون التقلیدیة وھذا ما قامت بھ الباحثة من خالل دراسة فن الخوص 

أثبتت التجارب العملیة إمكانیة االستفادة من فن الخوص بتقنیاتھ المختلفة  -٣

حافظة على ام المكمالت المختلفة مع المفي إعطاء جمالیات معاصرة باستخد

 .األصالة للفن التراثي 

( والذي ینص على  )  ١( ومن خالل ما سبق یتضح ثبوت صحة الفرض رقم 

 یمكن التعرف على الخصائص والسمات التقلیدیة للحرف الخوصیة عن طریق

  ) .الدراسة التاریخیة لھذه الحرفة 

خاصة الحرف الیدویة غنیة بعناصرھا أثبتت الدراسة أن الفنون التقلیدیة و -٤

الجمالیة والتي یمكن عن طریقھا الدخول إلى فن معاصر في تصمیم األزیاء كابتكار 

 .إبداع خامة وتقنیة تقلیدیة باإلضافة إلى التصمیمات الحدیثة  و

من خالل التجارب العملیة تم التوصل إلى إمكانیة تطویع فن الخوص  -٥

ا الفن مما یجعلھ مناسبًا إلرتداءه كمكالت ملبسیھ وإدخال لمسات معاصرة على ھذ

 .   تناسب العصر الحدیث مع البقاء والمحافظة على الھویة التقلیدیة لھذه الحرفة
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عمل تصمیمات حدیثة من فن الخوص یساعد على البقاء على ھذه إن  -٦

وھذا یساعد على الحفاظ على  ویجعلھا مرتبطة بالجیل الحدیث الحرفة من االندثار

 .الھویة التاریخیة لمختلف األجیال 

إمكانیة (والذي ینص على )  ٢( ومن خالل ما سبق یتضح ثبوت الفرض رقم 

إحیاء حرفة السعفیات بدراسة وتحلیل منتجاتھا التقلیدیة عن طریق استخدامات 

  .) جمالیة لھا 

قامت الباحثة بتطبیق بعض القطع الفنیة المختلفة من فن الخوص بطریقة  -٧

ر والنسیج إلعطاء قیمة جمالیة وفنیة من خالل استخدام غرز التطریز التضفی

 .الیدویة كغرزة الفرع البسیط و السراجة و غرزة النجمة ورجل الغراب وغیرھا 

تمیزت التطبیقات بفن التضفیر على بعض السمات الجمالیة من حیث  -٨

لشكل الممیز إضافة االبلیك وتنفیذه على قطع فنیة من المكمالت مع الحفاظ على ا

 .لفن الخوص 

إمكانیة الجمع الفني والجمالي بین فن الخوص وبعض أنواع غرز التطریز  -٩

 .وإظھار قیمة جمالیة للعمل المنتج من خالل القطع المنفذة 

إمكانیة إعطاء لمسات جمالیة عن طریق استخدام بعض مكمالت التطریز  -١٠

معدنیة وخیط القصب والشرائط والخیوط القطنیة و ال، مثل الترتر والخرز واإلكلین 

 .والقطع المعدنیة 

والذي ینص على )  ٣( ومن خالل ما سبق یتضح ثبوت صحة الفرض رقم 

إمكانیة تطویع فن الخوص في إنتاج قطع ومكمالت ملبسیھ معاصرة مع الحفاظ (

  ) . على الھویة التقلیدیة للحرف الیدویة
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  :التوصیات 

بھا  راث مستقل وھویة وطنیة یجب التمسكاالھتمام بالحرف الیدویة كت  -١

 .والحفاظ علیھا من االندثار 

رفع الوعي الثقافي والتراثي في جمیع أنحاء المملكة العربیة السعودیة  -٢

د على الحفاظ على طرق وأسالیب الحرف ساعبإقامة دورات ومراكز تدریب ت

بر قاصرة على كبار وخاصة وأنھا تعت، الیدویة التقلیدیة للحفاظ علیھا من االندثار 

 .السن فقط 

دعم المكتبات بالمراجع والكتب الفنیة والتخصصیة التي تفسح مجاالت  -٣

 .البحث في التصمیم واالبتكار 

، إقامة ورش عمل تدریبیة للفتیات لكیفیة تعلیم تنفیذ مختلف الحرف الیدویة  -٤

 .وبخاصة حرفة الخوصیات نظرًا للجمالیات التي یتمتع بھا ھذا الفن 

إقامة متحفًا للتراث بقسم المالبس والنسیج بكلیة التربیة لالقتصاد المنزلي   -٥

ومزودا بنشرة مفصلة ، بالمملكة العربیة السعودیة یضم منتجات الحرف الیدویة 

 .لكل فن من فنون الحرف الیدویة 

إدخال بعض مواد الحرف الیدویة ضمن مناھج كلیة التربیة لالقتصاد  -٦

 .والنسیج  المنزلي بقسم المالبس

، إقامة مسابقات خاصة بتصمیم األزیاء بخامات جدیدة وأسالیب مبتكرة  -٧

   .وذلك لتشجیع المھتمین بمجاالت تصمیم األزیاء على االبتكار واإلبداع 
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  المراجع

 .القرآن الكریم  -١
نخلة ) " م ٢٠٠٤( محمد نظیف حجاج  –خلیف ، عاطف محمد  –إبراھیم  -٢

 –منشأة المعارف " وإنتاجھا في الوطن العربي ، ا رعایتھ، التمر زراعتھا 
 . ٣ط –اإلسكندریة 

دراسة تحلیلیة للزخارف الشعبیة لمحافظة ) " م ٢٠٠٠( عبیر  –إبراھیم  -٣
الشرقیة و توظیفھا إلثراء مشروعات الصناعة الصغیرة بمشغوالت 

كلیة االقتصاد  –جامعة حلوان  –رسالة ماجستیر غیر منشورة " معاصرة 
 .قسم المالبس والنسیج  –زلي المن

دراسة تحلیلیة للزخارف الشعبیة بواحة سیوه ) " م ١٩٩٩( منى  –إبراھیم  -٤
رسالة ماجستیر " وتوظیفھا إلثراء مكمالت المالبس والمشغوالت السیاحیة 

قسم المالبس  –كلیة االقتصاد المنزلي  -جامعة حلوان  –غیر منشورة 
 .والنسیج 

بحث " الخامة كعنصر إلھام وتوجیھ للفنان ) " م ١٩٩٣( محمد  –أبو القاسم  -٥
 –أكتوبر  –العدد الرابع  –المجلد الخامس  –مجلة علوم وفنون  –منشور 

 .جامعة حلوان 
كرامة  –الشیخ ، نجوى  –حجازي ، نادیة  –خلیل ، كفایة سلیمان  –أحمد  -٦

میم فن تولیف الخامات بالتراث المصري و اإلستفاده منھ تص) " م ٢٠٠١( 
 .القاھرة  –مكتبة األنجلو المصریة " األزیاء المعاصرة 

" قواعد وأسس تصمیم األزیاء ) " م ٢٠٠١( یسري معوض عیسى  –أحمد  -٧
 .عالم الكتب  – ١ط

المنسوجات األثریة القبطیة ) " م ١٩٩٠( سامي أحمد عبد الحلیم  –إمام  -٨
سة شباب مؤس" المحفوظة في متحف حیزأندرسون بالقاھرة  –اإلسالمیة 

 .اإلسكندریة  – ١ط –الجامعة للطباعة والنشر والتوزیع 
استخدام التقنیة الحدیثة البتكار تصمیمات ) " م ٢٠٠٥( لینا  –باحیدرة  -٩

" بمنطقة مكة المكرمة  –معاصرة للوحدات المطرزة من األزیاء التقلیدیة 
 .   كلیة االقتصاد المنزلي  –رسالة ماجستیر 

المنسوجات الشعبیة البدویة ) " م ١٩٩٣( ود لیلى محمد محم –بدر  -١٠
" بالمنطقة الغربیة بالمملكة العربیة السعودیة و اإلفاده منھا في التربیة الفنیة 

 .جامعة أم القرى ، كلیة التربیة ،قسم التربیة الفنیة 
منشأة   – ١ط " النخیل و أشباه النخیل ) " م ١٩٩٥( مصطفى  –بدر  -١١

 .اإلسكندریة  –المعارف 
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التراث التقلیدي لمالبس النساء في نجد ) " م ١٩٨٥( لیلى صالح  –لبسام ا -١٢
 . الدوحة  –مركز التراث الشعبي لدول الخلیج العربیة  – ١ط" 

األسالیب والزخارف في المالبس ) " م ١٩٨٨( لیلى صالح  –البسام  -١٣
) " دراسة میدانیة مقارنة بین مالبس الرجال والنساء ( التقلیدیة في نجد 

 .الریاض  –كلیة التربیة لالقتصاد المنزلي والتربیة الفنیة  –الة دكتوراه رس
التطریز ) " م ٢٠٠٢( لیلى عبد الغفار  –فدا ، لیلى صالح  –البسام  -١٤

 .الریاض  –دار الزھراء للنشر والتوزیع  – ١ط" الیدوي 
تاریخ ) " ت ،د( محمد عبد الفتاح  –عبد المجید ، سامي رزق  –بشاي  -١٥

 ". الزخرفة
تفاعل الحرف التقلیدیة والسیاحة على ) " م ٢٠٠٦( عمر أمین  –بنعبد اهللا  -١٦

بحث منشور " مدینة فاس كنموذج / المستوى الثقافي والتراثي واالقتصادي 
 .الریاض  –المؤتمر الدولي للسیاحة والحرف الیدویة  –

ابتكار تصمیمات مقتبسة من ) " م ٢٠٠٢( لمیاء حسن علي  –حسن  -١٧
في العصر العثماني وتوظیفھا إلثراء تكنولوجیا التصمیم الزخرفي الزخارف 

كلیة  –جامعة حلوان  –رسالة دكتوراه " والتطریز باستخدام الحاسب اآللي 
 .االقتصاد المنزلي 

العوامل المؤثرة على األزیاء التقلیدیة ) " م ١٩٩٩( عمر محمد  –حسونة  -١٨
كلیة االقتصاد  –لنسیج قسم المالبس وا –رسالة ماجستیر " في المغرب 

 .جامعة حلوان  –المنزلي 
األزیاء المصریة من الفراعنة حتى عصر ) " ت ،د( تحیة كامل  –حسین  -١٩

 . القاھرة  –دار المعارف " محمد علي 
دار " األزیاء لغة كل العصور ) " م ٢٠٠٢( تحیة كامل  –حسین  -٢٠

 .المعارف 
 - دار البحار" سالمیة الزخرفة في الفنون اإل) " م ١٩٨٣( خالد  –حسین  -٢١

 .بیروت  –لبنان 
االستثمار في المنتجات الخوصیة بالمملكة ) " م ٢٠٠٦( فھد  –الحسین  -٢٢

المؤتمر الدولي  –بحث منشور " دراسة جدوى أولیة / العربیة السعودیة 
 .الریاض  –للسیاحة والحرف الیدویة 

ج دراسات في تطور فنون النسی) " م ١٩٦٩( مصطفى محمد  –حسین  -٢٣
 .دار نھضة مصر للطباعة والنشر " والطباعة 

المدخل إلى التربیة ) " م ١٩٩٧( منى  –الحدیدي ، جمال  –الخطیب  -٢٤
 .عمان   –األردن  –مكتبة الفالح " الخاصة 
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" أسس التصمیم الداخلي وتنسیق الدیكور ) " م ١٩٨٣( یونس  –خنفر  -٢٥
 . عمان  –األردن  –دار المجدالوي 

م ١٩٨٥( ین أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر الزرعي شمس الد –الدمشقي  -٢٦
 –مؤسسة الرسالة  – ٨ط – ٤ج" زاد المعاد في ھدي خیر العباد ) " 

 .بیروت 
) " م ٢٠٠٤( عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي  –الدمشقي  -٢٧

 .لبنان  –بیروت  –دار المعرفة  – ٢ط –تفسیر القرآن العظیم 
التصمیم ) " م ٢٠٠٢( فتح الباب  –عبد الحلیم ، ظ  أحمد حاف –رشدان  -٢٨

 .عالم الكتب " في الفن التشكیلي 
" الجنادریة فكر وتراث وھویة ) " م ٢٠٠٨( صالح محمد سبأ  –الشادي  -٢٩

 .عمان  –األردن  –دار المجدالوي  – ١ط
" مصطلحات في الفن والتربیة الفنیة ) " م ١٩٨٤( عبد الغني  –الشال  -٣٠

 .الریاض  –جامعة الملك سعود  –لمكتبات عمادة شؤون ا
 – ١ط" الفن اإلسالمي التزام وإبداع ) " م ١٩٩٠( صالح أحمد  –الشامي  -٣١

 .دمشق  –دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع 
التصمیم عناصره وأسسھ في الفن ) " م ٢٠٠١( إسماعیل  –شوقي  -٣٢

 . زھراء الشرق  –القاھرة  – ٢ط" التشكیلي 
دراسة تحلیلیة لفن تولیف ) " م ٢٠٠٠( ة ثابت حسین كرام –الشیخ  -٣٣

" الخامات بالتراث المصري واالستفادة منھ في تصمیم األزیاء المعاصرة 
جامعة  –كلیة االقتصاد المنزلي  –قسم المالبس والنسیج  –رسالة ماجستیر 

 .حلوان 
القیم الفنیة والوظیفیة لمنتجات الحرف ) " م ٢٠٠٦( عبیر  –الصاعدي  -٣٤

 –المؤتمر الدولي للسیاحة والحرف الیدویة  –بحث منشور " یدویة ال
 .الریاض 

دار  – ٢ط – ٦ج" الفنون الزخرفیة ) " م ١٩٩٩( محي الدین  –طالو  -٣٥
 .دمشق  –دمشق للنشر والتوزیع 

ابتكار تصمیمات زخرفیة قائمة على ) " م ١٩٩٥( أمیمة صدقة  –عاشور  -٣٦
زخارف األزیاء الشعبیة السعودیة توظیف النظم اإلیقاعیة لمختارات من 

 .جامعة أم القرى  –قسم التربیة الفنیة  –رسالة ماجستیر " ومكمالتھا 
المعجم المفھرس أللفاظ القرآن ) " م ١٩٨٢( محمد فؤاد  –عبد الباقي  -٣٧

 .استانبول  –تركیا  –المكتبة اإلسالمیة " الكریم 
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( ثریا  –رزاق عبد ال، مصطفى  –الرزاز ، صبري محمد  –عبد الغني  -٣٨
 .القاھرة  –المصحف " التربیة الفنیة ) " م ١٩٩٤

التطریز فن الرسم باإلبرة ) " م ٢٠٠٣( لیلى عبد العزیز  –العبد الكریم  -٣٩
 .الریاض  –دار الزھراء للنشر والتوزیع  – ١ط" والخیط 

) م ٢٠٠٥( كاید  –عبد الحق ، عبد الرحمن  –عدس ، ذوقان  –عبیدات  -٤٠
 .دار أسامة للنشر والتوزیع  – ٣ط"  البحث العلمي" 

أبو زید محمود  –عطا اهللا ، محمد نظیف  –حجاج ، عبد الفتاح  –عثمان  -٤١
" إنتاج محاصیل الفاكھة المستدیمة الخضرة والمتساقطة األوراق ) " ت ،د( 

 . اإلسكندریة  –منشأة المعارف 
نادي تراث  – ١ط" أیاٍد من ذھب ) " م ٢٠٠١( یوسف  –العدان  -٤٢

 .أبو ظبي  –إلمارات ا
التذوق و النقد الفني في الفنون التشكیلیة ) " م ١٩٩٩( أبو العباس  –عزام  -٤٣

 .الریاض  –دار المفردات للنشر والتوزیع  – ١ط" 
بشرح  –فتح الباري ) " م ١٩٨٧( أحمد بن علي بن حجر  –العسقالني  -٤٤

 .القاھرة  –دار الریان للتراث  – ٩ج – ١ط" صحیح البخاري 
مكمالت الزینة في العصر المصري ) " م ١٩٩٤( عال علي  –ان علو -٤٥

رسالة " القدیم واإلفادة منھا في عمل تصمیمات حدیثة لألشغال الفنیة 
 .جامعة حلوان  –كلیة االقتصاد المنزلي  –ماجستیر 

 – ٢ج" نخلة التمر شجرة الحیاة ) " م ٢٠٠٥( فتحي حسین أحمد  –علي  -٤٦
 .القاھرة  – الردار العربیة للنشر – ١ط

موسوعة التراث الشعبي في ) " م ٢٠٠٤( عباس محمد زید  –العیسى  -٤٧
 .الریاض  – ٢ط – ٢ج" صناعة الخوصیات  –المملكة العربیة السعودیة 

كیفیة النھوض بتطویر الحرف التقلیدیة ) " م ٢٠٠٦( عبد اهللا  –الغازي  -٤٨
 –منشور  بحث" في ضوء العولمة وأھمیة وسائل اإلعالم في العریف بھا 

 .الریاض  –المؤتمر الدولي للسیاحة والحرف الیدویة 
االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة ) " م ٢٠٠٦( علي بن إبراھیم  –الغبان  -٤٩

 –بحث منشور "  الحرف والصناعات الیدویة في المملكة العربیة السعودیة 
 .الریاض  –المؤتمر الدولي للسیاحة والحرف الیدویة 

مكتبة " التطریز في النسیج والزخرفة ) " ت ،د( مد حمده مح –الغرباوي  -٥٠
 .القاھرة  –األنجلو المصریة 

دار الحسین للطباعة " تصمیم أزیاء متقدم ) " ت ،د( إیھاب  –فاضل  -٥١
 .والنشر 
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تصمیم األزیاء وأسسھ العلمیة والفنیة ) " م ٢٠٠٢( إیھاب  –فاضل  -٥٢
دار الحسین للطباعة " المساھمة في بناء برامج الحاسب اآللي التطبیقیة 

 . والنشر 
ورة في أصناف التمور المشھ) " م ٢٠٠٥( خالد بن محمد  –الفھید  -٥٣

 .المملكة العربیة السعودیة –وزارة الزراعة " المملكة 
النسیج والتطریز على مر العصور ) " م ١٩٧٤( فتحیة علي  –فودة  -٥٤

 – ٩العدد –مجلة منبر اإلسالم " اإلسالمیة وأثره في المشغوالت الحدیثة 
 .القاھرة  –أكتوبر 

االستثمار في المنتجات الخوصیة ) " م ٢٠٠٦( سعید  –القحطاني  -٥٥
المؤتمر  –بحث منشور " دراسة جدوى أولیة / ة العربیة السعودیة كبالممل

 .الریاض  –الدولي للسیاحة والحرف الیدویة 
) " م ٢٠٠٣( عصمت عبد المجید  –حسن ، علي السید علي  –قطب  -٥٦

جاھات اللونیة للموضة وقیاس مدى مالءمتھا لتصمیم أقمشة السیدات االت
العدد  –المجلد الخامس عشر  –علوم وفنون  –بحث منشور " المطبوعة 

 .جامعة قطب  –الثالث 
تأثیر بعض أسالیب التطریز ) " م ١٩٩٧( نفیسة عبد الرحمن  –القوصي  -٥٧

 –رسالة ماجستیر " دراسة مقارنة  –على النسیج السادة واألطلس والوبري 
 .جامعة حلوان  –كلیة االقتصاد المنزلي 

دار ومكتبة  – ١ط" الرسم باأللوان المائیة ) " م ١٩٨٨( عبد  –كیوان  -٥٨
 . الھالل 

تأثیر التصمیمات المبتكرة من الفن ) " م ١٩٨٩( سعدیة  –اللبان  -٥٩
رسالة "  اإلسالمي على مالبس المرأة السعودیة في بعض مدن المملكة

  .كلیة التربیة للبنات بجدة  –قسم االقتصاد المنزلي  –ستیر ماج
العدد الرابع  –السنة الحادیة عشرة ) م ١٩٩٦( المأثورات الشعبیة  -٦٠

 –مركز التراث الشعبي لمجلس التعاون لدول الخلیج العربي  –والعشرون 
 .الدوحة  –قطر 

عض دراسة المالبس الشعبیة في ب) " م ١٩٨٣( علیاء یحي  –مبروك  -٦١
مدن المنطقة الغربیة في المملكة العربیة السعودیة مع اقتباس تصمیمات 

قسم  –رسالة ماجستیر " حدیثة مبتكرة منھا لتناسب العصر الحاضر 
 .جدة  –كلیة التربیة  –االقتصاد المنزلي 

وزارة الزراعة  –العدد الرابع  – ٣٣المجلد ) م ٢٠٠٢( المجلة الزراعیة  -٦٢
 .سعودیة المملكة العربیة ال –
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وزارة الزراعة  - العدد الرابع  – ٣٥المجلد  –) م٢٠٠٤(المجلة الزراعیة  -٦٣
 .المملكة العربیة السعودیة  –

الجھاز المركزي " النسیج اإلسالمي ) " م ١٩٧٧( سعاد ماھر  –محمد  -٦٤
 .للكتب الجامعیة والمدرسیة والوسائل التعلیمیة 

الھیئة المصریة " یة الفنون اإلسالم) " م ١٩٨٦( سعاد ماھر  –محمد  -٦٥
 .العامة للكتاب 

الفنون الزخرفیة اإلسالمیة في ) " م ١٩٧٤( محمد عبد العزیز  –مرزوق  -٦٦
 .الھیئة المصریة العامة للكتاب " العصر العثماني 

دور الحرف الیدویة في تنشیط القطاع ) " م ٢٠٠٦( نزیھ  –معروف  -٦٧
دید على أجندة زیارات القرى الحرفیة بند ج –السیاحي في العالم اإلسالمي 

المؤتمر الدولي للسیاحة والحرف الیدویة  –بحث منشور " الوفود السیاحیة 
 .الریاض  –

) " السیرما(فن الزخرفة الصیني والتطریز ) " ت ،د( عنایات  –المھدي  -٦٨
 . مكتبة ابن سینا 

نفیسة  –القوصي ، ثریا سید أحمد  –نصر ، سھام زكي عبد اهللا  –موسى  -٦٩
تأثیر بعض أسالیب ) " م ١٩٩٩( عبد العزیز  –العفیفي ، ن عبد الرحم

المجلة  –بحث منشور " التطریز على النسیج السادة واألطلس والوبري 
 .العدد الخامس عشر  –المصریة لالقتصاد المنزلي 

دراسة تطویر المالبس التقلیدیة ) " م ١٩٩٦( إیمان عبد الرحیم  –میمني  -٧٠
رسالة ماجستیر " السعودیة في محافظة الطائف  المتوازنة ومكمالتھا للمرأة

 .مكة المكرمة  –كلیة االقتصاد المنزلي  –قسم المالبس والنسیج  –
" تاریخ األزیاء ) " م ١٩٩٦( زینات  –طاحون ، ثریا سید أحمد  –نصر  -٧١

 .عالم الكتب 
" أزیاء النساء في العصر العثماني ) " م ٢٠٠٠( ثریا سید أحمد  –نصر  -٧٢

 .القاھرة  –الكتب  عالم – ١ط
التصمیم الزخرفي في المالبس ) " م ٢٠٠٢( ثریا سید أحمد  –نصر  -٧٣

 .القاھرة  –عالم الكتب  – ١ط" والمفروشات 
أحكام  –سلیمان ، سھام على عبد اهللا  –موسى ، ثریا سید أحمد  –نصر  -٧٤

 ١ط" موسوعة التطریز تاریخھ وفنونھ وجودتھ ) " م ٢٠٠٨( أحمد محمود 
 .كتب عالم ال –

دراسة تحلیلیة ) " م ٢٠٠٢( سھیلة حسن عبد اهللا المنتصر  –الیماني  -٧٥
لزخارف البراقع الشعبیة لتصمیم كلف مالبس النساء وتنفیذھا بأسلوب 
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مكة  –كلیة التربیة لالقتصاد المنزلي  –رسالة دكتوراه " النسجیات المرسمة 
 .المكرمة 

إحیاء الحرف ) " م ٢٠٠٦( سھیلة حسن عبد اهللا المنتصر  –الیماني  -٧٦
الیدویة في مجال النسیج وإعادة توظیفھا بصورة مبتكرة من خالل 

المؤتمر الدولي للسیاحة والحرف  –بحث منشور " المشروعات الصغیرة 
 .الریاض  –الیدویة 

  

  :المراجع األجنبیة 

77- Ireland – Patrik John ( 1993 ) " Fashion Design" B . T . 

Batsford Limited , London and Sydney .  

78- Pamela – Clabburn ( 1981)" Masterpices of Embroidery "  

79-  Ross – Heather Colyr (1981) " The Art Of Arabian 

Costume ", Switzerland – ISBN. 

80- Svage-Keith (1982)" Traditional Crafts Of Saudi Arabia "  

– ISBN . 

81- Tate , Sharon Lee and Mona Shafer Edwards ( 1984 ) " 

The Fashion Coloring Book " Harper & Row publishers , 

New York .  

82- Windsor – Gladys ( 1935 ) " Embroidery and Needle 

work fourth edition "  London . 

83- Wong – Wucius ( 1984 )  " Principle of color Design " 

New York .   

  :مراجع اإلنترنت 

84- http://qatifoasis.com/artc.php?id=62 ( 2004 ) 



١٥٨ 
 

85- http://majdah.maktoob.com/vb/showthread.php?p=40696

3(2006) 

86- http://www.almedan.net/vb/forumdisplay.php?f=10 

(2004)  

87- http://www. alnoor-world.com/forums.(2006) 

88- - http://www. awamia.com/artc.php?id=403 (2006)  

89- http://www.sharqyah.com/vb/printthread.php?s (2009) 

90- http://www.alriyadh.com (2005)  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

 .الملخص باللغة العربیة  -
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  :ملخص البحث

، استخدامات سعف النخیل في إبداعات زخرفیھ باستخدام غرز التطریز :موضوع البحث 

  :ویتضمن البحث أربعة أبواب كاآلتي 

وأھمیتھ ، كما یتضمن ھدف البحث ، یشمل مقدمة البحث ومشكلة البحث  :األول الباب 

التي تتلخص في المساھمة في الحفاظ على تاریخ المملكة العربیة السعودیة من خالل التعرف 

والعمل على تطویر استخدامات سعف النخیل وفن الخوص ، على الحرف الیدویة وإستخداماتھا 

 .ن طریق التطریز الیدوي حتى تتماشى مع حاضرنا ع

یضم الفصل األول والذي یشمل الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع  :الباب الثاني  

 .البحث 

، كما یھتم بالتعریف بنخیل البلح ، أما الفصل الثاني فیھتم بتاریخ النخیل وأھمیتھ وأنواعھ 

  .وكذلك أھم الصناعات القائمة على المنتجات الثانویة للنخیل 

في ( كما یتضمن تاریخ الخوص قدیمًا ، الفصل الثالث فیشمل الصناعات الخوصیة  أما

) و في العصور القدیمة  –في الحضارات اإلغریقیة القدیمة  –الحضارات الشرقیة القدیمة 

الحرف الیدویة في المملكة العربیة ( وكذلك یشمل الخوص في المملكة العربیة السعودیة ویشمل 

واھم الصناعات الخوصیة في المملكة العربیة  –الخوص وفنھا وأھمیتھا  وحرفة –السعودیة 

  ) السعودیة 

وأھمیة التصمیم وعناصره ، أما الفصل الرابع فیتناول التطریز الیدوي وتاریخھ وفنونھ 

وكذلك تولیف الخامات بما یتماشى مع احتیاجات ، وأسس التصمیم الزخرفي ، في التطریز 

واأللوان ومدى تأثیرھا على جمالیات ، ار الوحدات الزخرفیة المناسبة وكیفیة اختی، المنتج 

  .التطریز 

 .یشمل الفصل األول الذي یضم إجراءات البحث وأدواتھ  :الباب الثالث  

أما الفصل الثاني فیشمل حصر وتحلیل الوحدات المختارة من الخوصیات في المملكة 

  .العربیة السعودیة 

بخطوات تنفیذ تصمیمات معاصرة مستنبطة من الوحدات المختارة  أما الفصل الثالث فیھتم

  .من الخوصیات 
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أما الفصل الرابع فیشمل فن استخدام الوحدات التصمیمیة لفن الخوص على بعض القطع 

  .الملبسیة كمكمالت 

 :وكان أھم النتائج ما یلي ، یعرض نتائج البحث وتوصیاتھ  :الباب الرابع 

قطع الخوصیة في المملكة العربیة السعودیة بأشكالھا المختلفة من خالل جمع وتحلیل ال -١

تم التعرف على السمات العامة التقلیدیة لحرفة الخوصیات وتحلیلھا واستنباط أشكال معاصرة 

 .محتفظة بأصالتھا 

أثبتت التجارب العملیة إمكانیة االستفادة من فن الخوص بتقنیاتھ المختلفة في إعطاء  -٢

 .ستخدام المكمالت المختلفة مع المحافظة على األصالة للفن التراثي جمالیات معاصرة با

إن عمل تصمیمات حدیثة من فن الخوص یساعد على البقاء على ھذه الحرفة من  -٣

الھویة التاریخیة لمختلف االندثار ویجعلھا مرتبطة بالجیل الحدیث وھذا یساعد على الحفاظ على 

 .األجیال

ي بین فن الخوص وبعض أنواع غرز التطریز وإظھار إمكانیة الجمع الفني والجمال -٤

 .قیمة جمالیة للعمل المنتج من خالل القطع المنفذة 

  :  كما یتناول ھذا الباب التوصیات التي أوصت بھا الباحثة في نھایة بحثھا وأھمھا ما یلي 

االھتمام بالحرف الیدویة كتراث مستقل وھویة وطنیة یجب التمسك بھا والحفاظ علیھا -١

 .من االندثار 

وبخاصة ، إقامة ورش عمل تدریبیة للفتیات لكیفیة تعلیم تنفیذ مختلف الحرف الیدویة -٢

 .حرفة الخوصیات نظرًا للجمالیات التي یتمتع بھا ھذا الفن 

إدخال بعض مواد الحرف الیدویة ضمن مناھج كلیة التربیة لالقتصاد المنزلي بقسم  -٣

 .المالبس والنسیج 
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The Research Abstract :  

The Subjects of the Research : 

Uses of Palm Trees Fronds in Embroidery Innovations by using Brocade 
Needlework Stitches . 

The Research includes four chapter : 

Includes the introduction of the research and the problem  First chapter :
of the research .It contains the aims of the research and its importance 
which can be summarized in the participation in keeping of S.A .Through 
getting acquainted with the hand crafts and their uses. It works to develop 
the uses of palm trees fronds and the art of palm tree fronds which keep 
up with and matches with our present time by means of the hand 
needlework . 

It includes the first section which includes the previous  Second chapter :
studies which are related to the subject of the research. But , the second 
section deals with the history of palm trees ,the importance ,and the kinds 
. it is also interested in showing the knowledge of date palm trees and the 
most important industries which are based on the minor products of palm 
trees. 

Second section includes the industries of palm tree fronds and the old 
history of palm tree in the past ( in the ancient eastern civilization – in the 
ancient greek civilization – in the ancient ages ) it also includes the palm 
trees in the S.A .and it includes ( The hand crafts in S.A – The craft  of 
palm fronds , its art and its significance – The most important frond 
industries in the S.A ) 

Fourth section includes the hand needlework the history of this art and its 
arts. The importance of needlework and the importance of design and its 
elements in art. It indicates the basic of embroidery design and how to 
combine materials to match with the needs of the products and how to 
choose . The decorative units needed . It shows the colors and their 
effects on the beauty of the needlework. 

Includes the first section that contains the tools and Third chapter : 
procedures of the research . 

Second section includes the survey and analysis of the chooses units from 
palm fronds in the S.A . 

Third section it focuses on the steps of executing the contemporary 
design which are taken from the chooses units from palm tree fronds.  
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Fourth section it contains the art of using the design units of fronds art on 
some pieces of clothes as accessories . 

h and its provides the results of the researc Fourth chapter :
recommendation . 

The most important results are the following : 

1- Through collecting and analyzing the frond pieces in the S.A with their 
various shapes we got aquainted with the general features of traditional 
craft of fronds and analyzing it to inspire the contemporary shapes which 
has its originality .  

2- The scientific experiments proved the possibility of benefiting from the 
art fronds with it different techniques to give beauties using different 
accessories with kipping the originality of art heritage. 

3-Making modern designs of the fronds art helps in the survival of this 
craft against extinction and make it related to the modern generation to 
keep the historical identity of deferent generations. 

4-The possibility of relating the artistic , beautiful aspects of fronds art 
and other kinds of needlework stitches and indicating the beauty values of 
the produced work by the made pieces of work . 

The most important recommendations are the following : 

1-Giving attention to hand crafts as an independent heritage and as 
patriotic identity which we should stick to and try hard to protect it from 
facing extinction . 

2-Establishing workshops for the girls to train them on how to achieve 
and do different hand crafts and especially the hand craft of the palm 
fronds, This is due to the great beauty this kinds of art has . 

3-Adding some subjects of hand crafts to the university studies and 
courses at the college of home economics in the department of clothes 
and weaving .     
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